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Önsöz 

At Terbiyesi Yarışmalarının Kurallarına dair işbu kitapçık 23. basımdır, ve 1 Ocak 
2009’dan itibaren geçerlidir. Kurallar Genç Yetişkin Biniciler, Genç Biniciler, Poni 
Binicileri ve Yıldızlar için At Terbiyesi Kurallarını içermektedir. 

Bu kitapçık aynı konuyu ele alan tüm diğer metinlerin (diğer basımlar ve diğer tüm 
resmi belgeler) yerini almaktadır. 

Her ne kadar bu kitapçıkta FEI yönetimindeki Uluslararası At Terbiyesi 
Müsabakalarının ayrıntılı Kuralları belirtilmiş olsa da, bunlar Tüzük, Genel 
Yönetmelikler ve Veteriner Yönetmeliği ile birlikte okunmalıdır. 

Bu Kurallarda her durum dikkate alınamaz. Herhangi öngörülmeyen veya istisnai 
şartlarda, işbu Kuralların ve FEI Genel Yönetmeliklerinin amacına mümkün olduğu 
kadar yaklaşmak suretiyle, sportif bir ruh ile bir karar almak Pist Hakem Kurulunun 
görevidir. 
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Davranış Kuralları 

 
FEI (Uluslararası Binicilik Federasyonu), uluslararası binicilik sporu ile ilgilenenlerin 
FEI davranış kurallarına bağlı kalmalarını, at sağlığının her zaman birinci unsur 
olarak ele alınmasını ve bunun asla ticari ya da rekabete dayanan etkilerle ikinci 
plana atılmamasını öngörür. 

1. Yarışma atlarının her evredeki hazırlık ve eğitimi aşamalarında sağlık unsuru 
her türlü talebin üstünde tutulmalıdır. Bu, iyi at bakımını, eğitim yöntemlerini, 
nalbantlığı, malzemeyi ve nakliyeyi içerir. 

2. Atlar ve biniciler, yarışmaya katılmak için sağlıklı, bilinçli ve formda olmalıdırlar. 
Bu şartlar, ilaç kullanımı, sağlığı ya da güvenliği tehdit eden cerrahi 
prosedürler, kısrakların hamileliği ve yardımların yanlış kullanılmasını da 
kapsar. 

3. Yarışma koşulları atın sağlığına zarar vermemelidir. Yarışma alanına verilen 
önem, zemin, hava şartları, ahır şartları, yer güvenliği, atın sağlığı ve yarışma 
sonrası nakliyesi de bu koşullara dahildir. 

4. Ata yarışma sonrası ve yarışma kariyerinin bitişinde gösterilen davranışın doğru 
ve uygarca olması gerekmektedir. Bu unsur, uygun veteriner bakımı, yarışma 
anındaki yaralanmalar, ötenazi ve atın emekliliğini kapsar. 

5. FEI, bu sporla ilgilenen herkesin kendi uzmanlık alanında en yüksek seviyede 
bir eğitime erişmesini teşvik eder. 

Bu Davranış Kurallarının eksiksiz bir kopyası Federation Equestre Uluslararasıe, 
Avenue Mon-Repos, 24, CH-1005 Lozan, İsviçre, Tel: +41 2131 04747’den temin 
edilebilir. Kurallar İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca ve Arapça olarak 
mevcuttur. Bu Kurallar aynı zamanda FEI’ın www.atlarport.org sitesinde web 
sitesinde de bulunmaktadır. 



Bölüm I At Terbiyesi          

Madde 401 AT TERBİYESİNİN AMACI VE GENEL PRENSİPLERİ 

At terbiyesinin amacı, uyumlu bir eğitim yoluyla atı geliştirerek mutlu bir sporcu 
haline getirmektir. Bunun sonucunda, at sakin, yumuşak, hafif ve esnek ama aynı 
zamanda kendinden emin, dikkatli ve hassas bir hal alır ve böylece binicisini 
mükemmel şekilde anlar. 

Bu nitelikler aşağıdakiler ile kendini gösterir: 

• Kararların serbestisi ve düzenliliği. 

• Hareketlerin uyumu, hafifliği ve kolaylığı. 

• Canlı bir içtepiden (empülsiyon-ileri gitme arzusundan) kaynaklanan 

ön kısmın hafifliği ve artların atın altına sürülmesi. 

• Kantarmanın herhangi bir gerilim veya mukavemet olmaksızın, 

itaatkarlık/akıcılık (Durchlassigkeit) ile kabulü  

2. Böylece at sanki istenileni kendiliğinden yapıyormuş hissi verir. Kendine güvenli 
ve dikkatli olarak hareket eder, binicinin kontrolüne isteyerek boyun eğer, düz bir 
hatta yapılan hareketlerde kesinlikle doğru (düz) olarak kalırken eğri hatlarda 
hareket ettiğinde gereken şekilde bükülür.  
 
3. Adeta düzenli, serbest ve rahattır. Süratli serbest, yumuşak, düzenli ve aktiftir. 
Dörtnal düzgün, hafif ve dengelidir. Arka kısım asla tembel veya cansız değildir. 
At binicinin en küçük yardımına bile yanıt verir ve böylece vücudunun kalan 
kısmına canlılık ve ruh kazandırır. 
 
4. Canlı bir içtepi ve ayrıca mukavemetin bozucu etkilerinden arındırılmış 
eklemlerin yumuşaklığı sayesinde, at binicisine istekli bir şekilde ve tereddütsüz 
itaat eder ve çeşitli yardımlara sakin ve hassas bir şekilde yanıt vererek hem 
fiziksel ve hem de zihinsel olarak doğal ve uyumlu bir denge sergiler. 
 
5. Tüm çalışmalarda ve hatta duruşta bile, at “dizginde” olmalıdır. Bir at, boynu 
eğitiminin durumuna ve kararın uzunluğuna veya topluluğuna göre az çok yukarı 
kalkmış ve kavislendirilmiş olduğunda ve kantarmayı hafif, istikrarlı, yumuşak ve 
itaatkar bir istinatla kabul ettiğinde dizgindedir. Baş sabit bir konumda, bir kural 
olarak dikey hattın hafifçe önünde kalmalı, boynun tepe noktası (poll) boynun en 
yüksekteki noktası olmalı ve at biniciye mukavemet göstermemelidir. 
 
6. Ahenk süratli ve dörtnalda gösterilir ve atın açık bir düzenlilik, içtepi ve 
dengeyle hareket ettiğinde sergilediği hakiki uyumun bir sonucudur. Ahengin tüm 
farklı süratli veya dörtnal egzersizlerinde ve bu kararların tüm çeşitlemelerinde 
muhafaza edilmesi gereklidir. 
 
7.  Kararların düzenliliği at terbiyesi için temeldir. 
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Madde 402 DURUŞ 

1. Duruşta at dikkatli, ilgili, hareketsiz, dosdoğru ve ayakları yan yana olmalı, 
ağırlığı dört ayağına eşit olarak dağılmalı, ayaklar birbiriyle hizalı durmalıdır. 
Boyun tepe noktası yüksekte olacak şekilde kaldırılmalı ve burun dikey hattın 
hafifçe önünde olmalıdır. At bir yandan “dizginde” kalıp binicinin eliyle hafif ve 
yumuşak bir istinadı muhafaza ederken, diğer yandan kantarmayı sakin bir 
şekilde geveleyebilir ve binicinin en küçük işaretiyle hareket etmeye hazır 
olmalıdır. 

2. Duruş, binicinin oturuşunun ve bacaklarının atı yumuşak bir şekilde 
kapatılmış ellere doğru süren ve daha önceden belirlenmiş bir noktada 
neredeyse anında ancak ani olmayan bir şekilde durmasını sağlayacak şekilde 
giderek artan hareketiyle atın ağırlığının arka kısma doğru aktarılmasıyla 
sağlanır. Duruşa bir seri yarım alıkoyma ile hazırlık yapılır (geçişlere bakınız). 

3. Duruştan önceki ve sonraki kararların kalitesi değerlendirmenin ayrılmaz bir 
parçasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 403 ADETA 

1. Adeta, her vuruşun arasında eşit aralıklar ile, düzenli ve belirgin bir dört 
zamanlı yürüyüş şeklidir. Bu düzenlilik ile birlikte atın tam bir gevşekliği 
adetada yapılan tüm hareketler boyunca muhafaza edilmelidir. 

2. Aynı taraftaki ön ayak ve arka ayak neredeyse eşzamanlı olarak hareket 
ettiğinde adeta neredeyse yanal bir harekete dönüşme eğilimi gösterir. Rahvan 
bir yürüyüşe dönüşmesi ihtimal dahilinde bulunan bir düzensizlik kararda ciddi 
bir kusurdur. 

3. Belirlenmiş olan adeta kararları şöyledir: Orta adeta, Toplu adeta, Uzun 
adeta ve Serbest adeta. Bu çeşitlemelerde atın hareketleri ve arka ayakların ön 
ayakların izini geçmesinde her zaman için belirgin bir fark olmalıdır. 

3.1. Orta adeta. Orta uzunlukta, açık, düzenli ve rahat bir adetadır. At 
“dizginde” kalır, enerjik ancak rahat bir şekilde yürür, eşit ve kararlı adımlar 
atar, arka ayakları yere ön ayakların bıraktığı izlerin önünde basar. Binici atın 
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ağzıyla hafif, yumuşak ve düzenli bir istinadı muhafaza eder, baş ve boynun 
doğal bir şekilde hareket etmesine izin verir. 

3.2. Toplu Adeta. At “dizginde” kalır ve boynu yukarı kaldırılmış ve 
kavislendirilmiş şekilde ve kendini açıkça taşıyarak kararlı adımlarla ileri gider. 
Baş dikey konuma yaklaşır ve ağızla hafif bir istinat muhafaza edilir. Arka 
ayaklar, dizler bükülecek şekilde, atın altına sürülür. Karar tempolu ve enerjik 
olarak kalmalı, ayaklar düzenli bir sırayla yere konulmalıdır. Adımlar orta 
adetaya göre daha az yol alır ve daha yüksektir zira tüm eklemler daha belirgin 
bir şekilde bükülür. Toplu adeta, at daha aktif olsa da, orta adetadan daha 
kısadır. 

3.3. Uzun adeta. At acele etmeden ve adımların düzenliliğini kaybetmeden, 
mümkün olduğu kadar fazla yol alır. Arka ayaklar yere açıkça ön ayakların 
izlerinin önünde basar. Binici, atın ağzıyla istinadı ve boynun tepe noktasının 
kontrolünü kaybetmeden, atın başını ve boynunu uzatmasına izin verir. 

3.4. Serbest adeta. Serbest adeta, ata başını ve boynunu indirmek ve 
uzatmak için tam bir özgürlük tanınan, bir rahatlama kararıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Adeta sekiz evreli, dört zamanlı bir ritme sahip bir karardır   
(daire içerisindeki rakamlar zamanı göstermektedir) 

 

3.5. Uzun dizginde uzanma. Bu egzersiz atın yumuşaklığı hakkında iyi bir 
izlenim verir ve atın yumuşak, dengeli, rahat ve itaatkar olup olmadığı, ve 
belinin salınıp salınmadığı anlaşılabilir. “Uzun dizginde uzanma” egzersizini 
doğru bir şekilde yapabilmek için, binici dizginleri uzatmalı ve at yavaşça ileri 
ve aşağı doğru uzanmalıdır. Atın ağzı az çok omuz hizasına kadar (Buggelenk) 
inmelidir. Binicinin elleri ile yumuşak ve düzenli bir istinat muhafaza edilmeli, at 
ritmi muhafaza etmeli ve arka ayaklar atın altına sürülmeye devam etmelidir. 
Dizginler tekrar toplanırken at dizginleri boynunun tepe noktasında mukavemet 
göstermeksizin kabul etmelidir. 
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Madde 404 SÜRATLİ 

1. Süratli, alternatif çapraz ayakların (sol ön ve sağ arka ile sağ ön ve sol arka) 
bir havada asılı kalma anı ile ayrılan iki zamanlı bir karardır.  

2. Süratlide serbest, aktif ve düzenli adımlar sergilenmelidir. 

3. Süratlinin kalitesi genel izlenim, yani adımların düzenliliği ve esnekliği, hem 
topluluk ve hem de uzanmada ahenk ve içtepi ile belirlenir. Bu kalite yumuşak 
bir belden ve atın iyice altına sürülen artlardan ve süratlinin tüm farklı 
çeşitlerinde aynı ritmi ve doğal dengeyi muhafaza edebilme yeteneğinden 
kaynaklanır. 

4. Belirlenmiş olan süratli kararları şöyledir: Çalışma süratlisi, Adımların 
uzatılması, Toplu süratli, Orta süratli ve Uzun süratli. 

4.1. Çalışma süratlisi. Bu, bir atın eğitiminin toplu hareketler için yeterince 
gelişmiş ve hazır olmadığı durumlarda, toplu ve orta süratli arasında bir 
karardır. At gereken şekilde dengeli ve “dizginde” kalır, eşit, esnek adımlarla 
ve arka dirseklerini bükerek ileri gider. “Arka dirseklerin iyice bükülmesi” 
deyimi, arka kısmın aktifliğinden kaynaklanan içtepinin önemini 
vurgulamaktadır.  

4.2. Adımların uzatılması. Dört yaşındaki atların müsabaka izinde “adımların 
uzatılması” istenilmektedir. Bu, atın eğitiminin orta süratli için yeterince 
gelişmiş olmadığı durumlarda, çalışma süratlisi ile orta süratli arasında bir 
karardır. 

4.3. Toplu süratli. At “dizginde kalarak” boynu kaldırılmış ve kavislendirilmiş 
bir şekilde ileri gider. Atın iyice altına sürülen ve bükülen arka dirsekler enerjik 
bir içtepiyi muhafaza etmeli, omuzların daha büyük bir hareketlilik ile hareket 
etmesine izin vermeli ve böylece atın kendini tamamen taşıdığını göstermelidir. 
Her ne kadar atın adımları diğer süratlilerden daha kısa olsa da, esneklik ve 
ahenkte bir azalma olmaz. 

4.4. Orta süratli. Bu uzun süratliye kıyasla daha orta uzunlukta ve daha 
“yuvarlak” bir karardır. At acele etmeksizin, açıkça uzayan adımlarla ve arka 
kısımdan gelen içtepiyle ileri gider. Binici atın başını toplu süratli ve çalışma 
süratlisine göre biraz daha dikey hattın önünde tutmasına ve baş ve boynunu 
hafifçe aşağı indirmesine izin verir. Adımlar eşit ve tüm hareket dengeli ve 
serbest olmalıdır. 

4.5. Uzun süratli. At mümkün olduğu kadar çok yol alır. Adımlar, acele 
etmeksizin ve arka kısımdan gelen büyük bir içtepinin sonucu olarak 
uzatılabildiği kadar uzatılır. Binici bir yandan boynun tepe noktasını kontrol 
ederken diğer yandan atın çatısını uzatmasına ve yol almasına izin verir. Ön 
ayaklar havadayken baktıkları noktada yere basmalıdırlar. Ön ve arka ayakların 
hareketi uzanma anında eşit derecede ileriye doğru uzanmalıdır. Tüm hareket 
dengeli olmalı ve toplu süratliye geçiş atın ağırlığının daha büyük kısmını 
arkasına vermesi sağlanarak yumuşak bir şekilde gerçekleştirilmelidir.  

5. Testte aksi belirtilmedikçe, tüm süratli çalışmaları “adi süratli”de 
yapılmalıdır. 
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Süratli dört evreli, iki zamanlı bir ritmi olan bir karardır. 
 (daire içerisindeki rakamlar zamanı göstermektedir) 

Madde 405 DÖRTNAL 

1. Dörtnal üç zamanlı bir karardır ve örneğin sağ yan dörtnalda adım sırası 
şöyledir: sol arka, soldaki çapraz ayaklar (sol ön ve sağ arka aynı anda), sağ 
ön ve bir önceki fulenin başlamasından önce dört ayağın hepsinin havada 
olduğu bir havada asılı kalma anı. 

2. At her zaman hafif, ahenkli ve düzenli adımlarla dörtnal yapmalı ve dörtnala 
tereddütsüz olarak kalkmalıdır. 

3. Dörtnalın kalitesi genel izlenim, yani adımların düzenliliği ve hafifliği, atın 
yokuş yukarı gidiyormuş gibi gözükmesi, kantarmanın yumuşak bir boyun ile 
babul edilmesinden kaynaklanan ahenk ve arka dirseklerin aktif hareketleri ile 
artların atın altına sürülmesi – ve bir dörtnaldan diğerine geçişten sonra bile 
aynı ritim ve doğal dengeyi muhafaza edebilme kabiliyeti ile belirlenir. At her 
zaman için düz hatlarda doğru kalmalı ve eğri hatlarda gereken şekilde 
bükülmelidir. 

4. Belirlenmiş olan dörtnal kararları şöyledir: Çalışma dörtnalı, Fulelerin 
Uzatılması, Toplu dörtnal, Orta dörtnal ve Uzun dörtnal. 

4.1. Çalışma dörtnalı. Bu, bir atın eğitiminin toplu hareketler için yeterince 
gelişmiş ve hazır olmadığı durumlarda, toplu ve orta dörtnal arasında bir 
karardır. At doğal bir denge sergilerken “dizginde” kalır, ve eşit, hafif ve esnek 
adımlarla ve arka dirseklerini bükerek ileri gider. “Arka dirseklerin iyice 
bükülmesi” deyimi, arka kısmın aktifliğinden kaynaklanan içtepinin önemini 
vurgulamaktadır. 

4.2. Fulelerin uzatılması. Dört yaşındaki atların müsabaka izinde “fulelerin 
uzatılması” istenilmektedir. Bu, atın eğitiminin orta dörtnal için yeterince 
gelişmiş olmadığı durumlarda, çalışma dörtnalı ile orta dörtnal arasında bir 
karardır. 

4.3. Toplu dörtnal. At “dizginde” kalarak ahenkle ileri gider ve boynunu 
kaldırarak kavislendirir. Atın iyice altına sürülen arka dirsekler enerjik bir içtepi 
sağlar ve omuzların daha büyük bir kıvraklıkla hareket ederek atın kendini 
taşıdığını ve yokuş yukarı gidiş eğiliminde olduğunu gösterir. Atın fuleleri, 
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esneklik ve ahenkte herhangi bir kayıp olmaksızın, diğer dörtnal kararlarından 
daha kısadır. 

4.4. Orta dörtnal. Bu, çalışma dörtnalı ve uzun dörtnal arasında bir karardır. 
At acele etmeksizin açıkça uzayan fuleler ve arka kısımdan gelen içtepi ile ileri 
gider. Binici atın başını toplu dörtnal ve çalışma dörtnalına göre dikeyin biraz 
daha ilerisinde tutmasına ve ayrıca başını ve boynunu hafifçe indirmesine izin 
verir. Fuleler dengeli ve serbest olmalıdır. 

4.5. Uzun dörtnal. At mümkün olduğu kadar çok yol alır. Fuleler, acele 
etmeksizin uzatılabildiği kadar uzatılır. At arka kısımdan gelen büyük içtepinin 
sonucunda sakin, hafif ve doğru kalır. Binici bir yandan boynun tepe noktasını 
kontrol ederken diğer yandan atın çatısını uzatmasına ve yol almasına izin 
verir. Tüm hareket dengeli olmalı ve toplu dörtnala geçiş atın ağırlığının daha 
büyük kısmını arkasına vermesi sağlanarak yumuşak bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir. 

4.6. Ters dörtnal. Ters dörtnal, toplu olarak yapılması gereken dengeleyici ve 
doğrultucu bir harekettir. At, dış ön ayağı önde ve önde giden ayağa göre 
vaziyet almış olarak doğru sekansta dörtnal yapar. Ön ayak arka ayakla aynı iz 
üzerinde olmalıdır. 

4.7. Dörtnalda basit ayak değiştirme. Bu harekette, dörtnaldan adetaya 
doğrudan bir geçiş yapıldıktan sonra at adetada 3 ila 5 adet açıkça belirgin 
adım atar ve derhal diğer yanda dörtnala kalkar. 

4.8. Havada ayak değiştirme. Havada ayak değiştirme, tek bir fulede ön ve 
arka ayakları aynı anda değiştirerek yapılır. Önde giden ön ve arka ayakların 
değişimi havada asılı kalma anında gerçekleştirilir. Yardımlar hassas olmalı ve 
atı engellememelidir. 

Havada ayak değiştirmeler ayrıca her 4, 3, 2 veya tek fulede 
gerçekleştirilebilir. At, seri halinde ayak değiştirmelerde bile, hafif, sakin ve 
doğru kalır, canlı bir içtepisi vardır, aynı ritmi ve dengeyi tüm hareket boyunca 
muhafaza eder. Seri halinde ayak değiştirmelerin hafifliğini, akıcılığını ve yol 
alıcılığını kısıtlamamak veya sınırlamamak için, yeterli bir içtepi muhafaza 
edilmelidir. 

Havada ayak değiştirmenin amaçları: atın ayak değiştirme yardımlarına 
tepkisini, duyarlılığını ve itaatkarlığını göstermek. 
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Dörtnal, altı evreli, üç zamanlı ritimli bir karardır. 

Madde 406 GERİ YÜRÜYÜŞ 

1. Geri yürüyüş iki zamanlı bir ritmi olan ancak bir havada asılı kalma anı 
bulunmayan, geriye doğru çaprazlama bir harekettir. Her çaprazdaki ayaklar 
sırasıyla kaldırılır ve yere konulur ve ön ayaklar arka ayaklarla aynı iz üzerinde 
hizalanır. 

2. At tüm egzersiz boyunca “dizginde” kalmalı ve ileriye gitme arzusunu 
muhafaza etmelidir. 

3. Hareketin öngörülmesi veya erken yapılması, istinada mukavemet veya 
istinattan kaçma, arka kısmın düz hattan sapması, arka ayakların ayrılması 
veya aktif olmaması ve ön ayakların yerde sürüklenmesi ciddi hatalardır. 

4. At, geriye doğru istenilen sayıda adımı attıktan sonra, a) dört ayağı yan 
yana olacak şekilde durur veya b) derhal istenilen kararda ileriye gider. 

5. Adımlar her ön ayak geriye doğru giderken sayılır. Geriye doğru istenilen 
sayıda adım attıktan sonra, at dört ayağı hizada olacak şekilde durmalı veya 
derhal istenilen kararda ileriye doğru gitmelidir. Bir at boyu geri yürüyüşün 
istenildiği testlerde, bu hareket üç veya dört adım olarak yapılmalıdır. 

6. Seri halinde geri yürüyüş (Schaukel), arada adeta adımları ile iki geri 
yürüyüşün bir kombinasyonudur. Bu hareket akıcı geçişlerle ve istenilen sayıda 
adımla yapılmalıdır. 

Madde 407 GEÇİŞLER 

Karar değişiklikleri ve bir karar içerisindeki değişiklikler tam olarak belirlenmiş 
harfte yapılmalıdır. (Adeta haricinde) bir kararın ahengi/ritmi kararın veya 
hareketin değiştiği veya atın durduğu ana kadar muhafaza edilmelidir. 
Kararların içerisindeki geçişler açıkça belirgin olmalı ve aynı ritim ile ahenk tüm 
hareket boyunca muhafaza edilmelidir. At elde hafif, sakin kalmalı ve doğru 
pozisyonda durmalıdır.  

Aynı kurallar, örneğin pasajdan piyafa veya piyaftan pasaja gibi, bir hareketten 
diğerine geçişler için de geçerlidir. 

Madde 408 YARIM ALIKOYMALAR    

Her hareket veya geçiş için neredeyse gözükmeyen yarım alıkoymalar ile 
hazırlanılmalıdır. Yarım alıkoyma binicinin oturuşunun, bacaklarının ve ellerinin, 
hareketlerin veya daha hızlı veya daha yavaş kararlara geçişlerin 
gerçekleştirilmesinden önce atın dikkatini ve dengesini arttırmak amacıyla 
uygulanan neredeyse eşzamanlı, koordinasyonlu bir hareketidir. Atın arka 
kısmına hafifçe daha fazla ağırlık vermek suretiyle, arka ayakların atın altına 
sürülmesi ve sağrı üzerindeki denge artar ve böylece ön kısmın hafifliği ve atın 
bütün dengesi olumlu etkilenir. 

Madde 409 YAN DEĞİŞTİRMELER 
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1. Yan değiştirmelerde, at vücudunun bükülmesini takip ettiği hattın eğimine 
uydurmalı, yumuşak kalmalı, binicisinin komutlarını takip etmeli, herhangi bir 
mukavemet veya karar, ritim ya da hız değişikliği göstermemelidir. 

 

2. Yan değiştirmeler aşağıdaki şekillerde yapılabilir: 

 a. Köşenin dönülmesi de dahil olmak üzere doğru açılı dönüş (yaklaşık 
6 metrelik bir çeyrek volt). 

 b. Kısa ve uzun diyagonal. 

 c. Yan değiştirmeli yarım voltlar ve yarım daireler 

 d. Yarım piruetler ve arka kısım üzerinde dönüşler. 

 e. Yılankaviler. 

 f. (Zigzag ile) yanaşmayla yan değiştirme*. At yan değiştirmeden önce 
bir an boyunca düz olmalıdır. 

* Zigzag: Yan değiştirmeler ile ikiden fazla yanaşma içeren bir hareket. 

Madde 410 ŞEKİLLER 

At terbiyesi izlerinde kullanılan şekiller voltlar, yılankaviler ve sekiz şekilleridir. 

 

1. Volt 

 Volt çapı 6, 8 veya 10 metre olan bir dairedir. Eğer 10 metreden büyük olursa 
buna daire denir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yılankavi 

Manejin uzun kenarına temas eden birkaç büklümlü yılankaviler, düz bir hatla 
birleşen yarım dairelerden ibarettir. At orta hattan geçerken kısa kenar (a)’ya 
paralel olmalıdır. Yarım dairelerin boyutuna göre, düz bağlantı hattının 
uzunluğu da değişir. Manejin uzun kenarında tek büklümlü yılankaviler, yoldan 
5-metre veya 10-metrelik bir uzaklığa ulaşacak şekilde gerçekleştirilir. Orta hat 
etrafındaki yılankaviler çeyrek hatlar arasında gerçekleştirilir. 
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a)                                   b)                                     c) 

 

 

 

 

 

3. Sekiz şekli 

Bu şekil izde tanımlanmış olduğu gibi eşit boyutta ve sekiz şeklinin merkezinde 
birleşen iki volt veya daireden oluşur. Binici şeklin merkezinde yan 
değiştirmeden bir an öncesinde atını doğrultmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 411 BALDIRA YUMUŞATMA 

1. Baldıra yumuşatmanın amacı atın yumuşaklığını ve yanal olarak 
hassasiyetini göstermektir. 

2. Baldıra yumuşatma FEI müsabakalarında çalışma süratlisinde yapılır. At, 
gittiği yönün aksine boynun tepesinde hafif bir vaziyetin dışında, neredeyse 
doğrudur ve böylece binici atın iç taraftaki gözünü ve burun deliğini hafifçe 
görebilir. İçteki ayaklar dıştaki ayakların önünden çaprazlanır. 

Baldıra yumuşatma bir atın eğitimine, at toplu çalışmaya hazır olmadan önce, 
dahil edilmelidir. Daha sonraları, daha ileri seviyedeki omuz-içeri hareketi ile 
birlikte, bir atı kararlarının serbestisi, esnekliği ve düzenliliği ve hareketlerinin 
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uyumu, hafifliği ve rahatlığı için yumuşak ve gevşek bir hale getirmenin en iyi 
yoludur. 

Baldıra yumuşatma “diyagonal” üzerinde yapılabilir. Bu durumda, at manejin 
uzun kenarına mümkün olduğu kadar paralel olmalı, ancak ön kısmı arka 
kısımdan biraz daha ileride bulunmalıdır. Bu hareket ayrıca “duvar boyunca” da 
yapılabilir ki bu durumda at gittiği doğrultuya göre yaklaşık 35 derecelik bir 
açıda olmalıdır. 

Madde 412 YANAL HAREKETLER 

1. Baldıra yumuşatma dışında - yanal hareketlerin esas amaçları artların 
sürülmesini ve böylece topluluğu geliştirmek ve arttırmaktır. 

2. Tüm yanal hareketlerde – omuz-içeri, sağrı içeri, sağrı dışarı ve yanaşma – 
at hafifçe bükülür ve farklı izler üzerinde hareket eder. 

3. Ritmi, dengeyi ve hareketin akıcılığını bozmaması için bükülüş veya vaziyet 
asla abartılmamalıdır. 

4. Yanal hareketlerde, karar serbest ve düzenli kalmalı, sürekli olarak içtepi 
bulunmalı ancak at karar yumuşak, ahenkli ve dengeli olmalıdır. Ancak binici 
atı bükmekle ve yana doğru itmekle uğraştığından içtepi ekseriya kaybedilir. 

 

5. Omuz içeri. Bu egzersiz toplu süratlide yapılır. At binicinin iç bacağının 
etrafında hafifçe ancak eşit şekilde bükülerek sürülür ve artların sürülmesini, 
ahengi ve yaklaşık 30 derecelik sabit bir açıyı muhafaza eder. Atın iç ön ayağı 
dış ön ayağın önüne geçer ve bu ayağı çaprazlar; iç arka ayak dış ön ayağın 
izini takip ederek atın altına girer ve iç kalça alçalır. At gittiği yönün tersine 
doğru bükülür.  

Omuz-içerinin amaçları: Düz bir hatta (duvar boyunca, orta hatta veya çeyrek 
hatta) akıcı bir toplu süratli ile yanal hareketi sergilemek ve hafif ve eşit bir 
bükülüş göstermek. 

 

6. Sağrı içeri. Bu egzersiz toplu süratlide veya toplu dörtnalda yapılabilir. At 
binicinin iç bacağının etrafında hafifçe ve omuz-içeriden daha büyük bir 
dereceyle bükülür. Yaklaşık 35 derecelik sabit bir açı ile önden ve arkadan dört 
iz görülmelidir. Ön kısım yolda kalır ve sağrı içeriye doğru gider. Atın dış 
ayakları iç ayakların önünden çaprazlama geçer. At gittiği yönde bükülür. Sağrı 
içeriye başlamak için sağrı yoldan çıkmalı veya, bir köşeden veya daireden 
sonra, tekrar yola girmemelidir.  

Sağrı içerinin sonunda, sağrı sanki bir daire tamamlanıyormuş gibi (boynun 
tepesine/boyna ters yöne doğru herhangi bir vaziyet verilmeksizin) tekrar yola 
getirilir. 

Sağrı içerinin amaçları: Düz bir hatta akıcı toplu süratli hareketi ve doğru bir 
bükülüş göstermek. Ön ve arka ayaklar çaprazlanır, denge ile ahenk muhafaza 
edilir. 
 

7. Sağrı dışarı. Sağrı dışarı, sağrı içerinin ters hareketidir. Arka kısım yolda 
kalırken ön kısım içe doğru gelir. Sağrı dışarıyı bitirmek için ön kısım yolda arka 
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kısma katılır. Bunun dışında, sağrı içeri için geçerli olan prensipler ve şartlar 
sağrı dışarı için de geçerlidir. 

At binicinin iç bacağının etrafında hafifçe bükülür. Atın dış ayakları iç ayakların 
önünden geçerek çaprazlanır. At gittiği yöne doğru bükülür.  

Sağrı dışarının amaçları: Düz bir hatta, omuz-içeriden daha fazla bükülüş ile, 
akıcı bir toplu süratli hareketi göstermek. Ön ve arka ayaklar çaprazlanır, 
denge ile ahenk muhafaza edilir. 

 

8. Yanaşma. Yanaşma sağrı içerinin, duvar boyunca yapılmak yerine diyagonal 
hatta yapılan bir çeşididir. Toplu süratlide (ve serbest stil müsabakalarında 
pasajda) veya toplu dörtnalda yapılabilir. At gittiği yönde binicinin iç bacağının 
etrafında hafifçe bükülmelidir. At tüm hareket boyunca aynı ahengi ve dengeyi 
muhafaza etmelidir. Omuzlara daha fazla serbestlik ve hareketlilik kazandırmak 
için, içtepinin muhafaza edilmesi ve özellikle de iç arka ayağın atın altına 
sürülmesi çok önemlidir. Atın vücudu manejin uzun kenarına neredeyse 
paraleldir ve ön kısmı arka kısmın biraz ilerisindedir.   

Süratlide, dış ayaklar iç ayakların önünden geçerek çaprazlanır. Dörtnalda, 
hareket bir seri ileri/yana fule ile gerçekleştirilir. 

Süratlide yanaşmanın amaçları: Diyagonal üzerinde, omuz-içeriden daha fazla 
bükülüş ile, akıcı bir toplu süratli hareketi göstermek. Ön ve arka ayaklar 
çaprazlanır, denge ile ahenk muhafaza edilir  

Dörtnalda yanaşmanın amaçları: Herhangi bir ritim, denge veya yumuşaklık ve 
vaziyete itaatkarlık kaybı olmaksızın akıcı şekilde ileri ve yana hareket etmek 
suretiyle, dörtnaldaki topluluğu ve yumuşaklığı göstermek ve geliştirmek. 

 

  

  

 Duvar boyunca  Diyagonalde 
 baldıra yumuşatma  baldıra yumuşatma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omuz içeri  Sağrı içeri 
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 Sağrı dışarı  Yanaşma 
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Madde 413 PİRUET, YARIM PİRUET VE MADDE KISIM ÜZERİNDE 
DÖNÜŞ 

1. Piruet (yarım piruet) iki iz üzerinde, atın uzunluğuna eşit bir yarıçap ile ve 
ön kısım arka kısmın etrafında hareket edecek şekilde yapılan 360 derecelik 
(180 derecelik) bir dönüştür. 
 
2. Piruetler (yarım-piruetler) genellikle toplu adeta veya dörtnalda yapılsa da, 
piyafta da yapılabilir. 
 
3. Piruette (yarım-piruette) ön ayaklar ile dış arka ayak iç arka ayağın 
etrafında hareket eder. İç arka ayak mümkün olduğu kadar küçük bir daire 
çizer. 
 
4. Piruet (yarım-piruet) hangi kararda yapılırsa yapılsın, at döndüğü yöne 
doğru hafifçe bükülür, hafif bir istinat ile “dizginde” kalır, yumuşak bir şekilde 
döner ve söz konusu kararın tam sırası ile ayak sırasının zamanlamasını korur. 
Boynun tepesi tüm hareket boyunca atın en yüksek noktası olarak kalır. 
 
5. Piruet (yarım-piruet) esnasında at (adetada da) aktifliğini muhafaza etmeli 
ve asla geriye yada yana doğru hareket etmemelidir. 
 
6. Dörtnalda piruet veya yarım piruet yaparken, binici topluluğu vurgularken 
atın hafifliğini korumalıdır. Atın arka ayakları iyice altına sürülür ve arka kısım 
alçaltılarak arka eklemlerin iyice büküldüğü görülür. Hareketin ayrılmaz bir 
parçası, piruetten önceki ve sonraki dörtnal fulelerinin kalitesidir. Fulelerde 
piruetten önce artan bir hareketlilik ve topluluk görülmeli ve denge piruetin 
sonunda muhafaza edilmelidir. 
 
Dörtnalda piruet ve yarım-piruetin amaçları: Atın küçük bir yarıçapta, bir 
yandan dönüşün yönünde hafifçe bükülerek diğer yandan hareketten önce ve 
sonra dörtnalın aktifliğini ve açıklığını, doğruluğunu ve dengesini ve dönüş 
esnasında açık dörtnal fulelerini muhafaza ederek, iç arka ayağının etrafında 
dönmeye istekliliğini göstermek. Dörtnal piruette veya yarım-piruette, 
çaprazdaki ayaklar – iç arka ayak, dış ön ayak – yere aynı anda basmasa da 
hakemler gerçek bir dörtnal fulesini ayırt edebilmelidir. 

 

 

 

 

Dörtnalda piruet ve yarım piruet 

 

7. Piruetin (yarım-piruetin) kalitesi yumuşaklığa, hafifliğe ve düzenliliğe, ve 
giriş ile çıkışın hassasiyet ve akıcılığına göre belirlenir. Dörtnalda piruet (yarım-
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piruet) altı ile sekiz fulede – tam piruet – ve üç ila dört fulede – yarım piruet – 
gerçekleştirilmelidir. 

8. Adetada yarım piruet (180 derece) toplu adetada yapılır ve topluluk tüm 
egzersiz boyunca muhafaza edilir. At yarım pirueti tamamladığında arka 
ayaklarını çaprazlamadan ilk baştaki yola döner.   

Atın kendi uzunluğuna eşit bir yarıçap üzerinde, bir yandan dönüşün yönünde 
hafifçe bükülerek diğer yandan adetanın aktifliğini ve açık dört zamanlı ritmini 
muhafaza ederek, iç arka ayağının etrafında dönmeye istekliliğini göstermek. 

 

 

 

 

 

 

 

Adetada yarım piruet 

 

 

9. Daha toplu adeta yapamayan genç atlar için, “arka kısım üzerinde 
dönüş” atı topluluğa hazırlamayı amaçlayan bir egzersizdir. “Arka kısım 
üzerinde dönüş” orta adetada yapılır, at adımlarını kısaltması ve arka kısmın 
eklemlerini bükme kabiliyetini geliştirmesi için yarım alıkoymalarla hazırlanır. At 
dönüşten önce veya sonra durmaz. “Arka kısım üzerinde dönüş” adetada 
piruetten daha büyük bir yarıçap üzerinde (yaklaşık ½ m) yapılabilir ancak 
eğitim cetvelinin ritim, istinat, aktiflik ve doğruluk ile ilgili gerekleri aynıdır. 

10. “Duruştan duruşa arka kısım üzerinde dönüş” (180 derece). 
Hareketin ileri gidiciliğini muhafaza etmek için dönüşün başında bir veya iki ileri 
adıma izin verilir. Adetada arka kısım üzerinde dönüş ile aynı kriterler 
geçerlidir. 

 

 

 

 

Madde 414 PASAJ 

1. Pasaj ölçülü, çok toplu, yüksek ve ahenkli bir süratlidir. Bu hareketin 
belirleyici özellikleri arka kısmın belirgin şekilde atın altına sürülmesi, dizlerin 
ve arka bileklerin daha abartılı şekilde bükülmesi ve hareketin zarif esnekliğidir. 
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Her çaprazdaki ayaklar, ahenk ve uzun süren bir havada asılı kalma anı ile, 
sırasıyla kaldırılır ve yere konulur. 

2. Prensip olarak, kaldırılan ön ayağın tırnak ucunun yüksekliği, atı destekleyen 
diğer ön ayağın incik kemiğinin ortası ile aynı seviyede olmalıdır. Yerden 
kaldırılmış olan arka ayağın tırnak ucu ise, vücudu destekleyen diğer arka 
ayağın topuk ekleminin biraz üstünde olmalıdır. 

3. Boyun, tepesi atın en yüksek noktası olacak şekilde, kaldırılmalı ve zarif bir 
şekilde kavislendirilmeli, ve burun dikeye yakın olmalıdır. At, belirgin bir çaba 
göstermeksizin ve ahengini değiştirmeksizin pasajdan piyafa ve piyaftan pasaja 
geçebilmeli, hafif ve “dizginde” yumuşak kalmalıdır. İçtepi her zaman için canlı 
ve belirgin olmalıdır. 

4. Ön veya arka ayaklarla düzensiz adımlar, ön kısmın veya arka kısmın bir 
yandan diğerine savrulması, ön ve arka ayakların sarsak hareketleri, arka 
ayakların yerde sürüklenmesi ve havada asılı kalma anında atın iki kere tempo 
tutması ciddi hatalardır. 

Pasajın amacı süratlide en yüksek topluluk, ahenk ve havada asılı kalma 
derecesini göstermektir. 

Madde 415 PİYAF 

1. Piyaf, sanki at yerinde duruyormuş izlenimi yaratan, çok toplu, yüksek ve 
ahenkli bir çaprazlama harekettir. Atın beli yumuşak ve esnektir. Sağrı 
alçaltılır, aktif arka dirsekler ile arka kısım iyice atın altına sürülür, ve böylece 
ön kısım ile omuzlara büyük bir serbestlik, hafiflik ve hareketlilik kazandırır. 
Her çaprazdaki ayaklar, eşit ahenk ve bir sıçrayış ile, sırasıyla kaldırılır ve yere 
konulur. 

1.1. Prensip olarak, kaldırılan ön ayağın tırnak ucunun yüksekliği, atı 
destekleyen diğer ön ayağın incik kemiğinin ortası ile aynı seviyede olmalıdır. 
Yerden kaldırılmış olan arka ayağın tırnak ucu ise, vücudu destekleyen diğer 
arka ayağın topuk ekleminin biraz üstünde olmalıdır. 

1.2. Boyun, tepesi atın en yüksek noktası olacak şekilde, kaldırılmalıdır ve zarif 
bir şekilde kavislendirilmelidir. At, boynun tepe noktası esnek ve istinat 
yumuşak olacak şekilde, hafif ve “dizginde” kalmalıdır. Atın vücudu yumuşak, 
ahenkli ve uyumlu bir şekilde hareket etmelidir. 

1.3. Piyaf her zaman için canlı bir içtepiyle hayat bulmalı ve mükemmel bir 
dengeyle kendini göstermelidir. At bir yandan yerinde kalıyormuş izlenimi 
verirken, diğer yandan atın kendisinden istenildiği anda ileriye gitmeyi istekli 
bir şekilde kabul etmesiyle de belli olan şekilde, ilerlemek için belirgin bir eğilim 
olabilir. 

1.4. Atın hafifçe bile geri gitmesi, ön veya arka ayaklarla sarsak adımlar 
atması, açıkça çaprazlama adımlar atmaması, ön veya arka ayaklarını 
çaprazlaması, ön veya arka kısmını bir yandan diğerine savurması, ön veya 
arka ayaklarını açması, çok ileri gitmesi veya iki zamanlı bir ritim tutması ciddi 
hatalardır. 

Piyafın amaçları bir yandan olduğu yerde kalırken diğer yandan en yüksek 
topluluk derecesini göstermek, 

Hareketi, açık çaprazlama adımlar atarken, ileriye gitme arzusuyla yapmak. 
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Madde 416 İÇTEPİ/İTAAT 

1. İçtepi, istekli bir atın atletik hareketinde arka kısımdan kaynaklanan istekli 
ve aktif ancak kontrollü bir itici enerjinin aktarımıdır. Bunun nihai ifadesi 
sadece atın yumuşak ve salınan beli aracılığıyla görülebilir ve binicinin elleriyle 
nazik bir istinatla yönlendirilir 

1.1. Hızın tek başına içtepide önemi çok azdır. Sonuç, çoğunlukla atın 
yürüyüşlerinin donuklaşmasıdır. İçtepinin belirgin bir özelliği, madde ayak 
eklemlerinin devamlı ve daha fazla hareketliliğidir. Sağrı madde ayaklar yerden 
kalkarken, yukarıya çekilmesinden çok ileriye doğru hareket etmeli, kesinlikle 
geriye hareket etmemelidir. İçtepinin başlıca bileşeni atın  yerden daha çok 
havada harcadığı süredir, Bu sebeple içtepi sadece havada asılı kalma 
gerektiren yürüyüş kararlarında görülebilir. 

1.2. İçtepi süratli ve dörtnalda iyi bir topluluğun ön koşuludur. Eğer içtepi 
yoksa, toplayacak bir şey de yoktur. 

2. İtaat boyun eğme manasına değil, atta kendini sürekli bir dikkat, isteklilik 
ve güvenin yanı sıra farklı hareketlerin yapılması esnasında sergilenen uyum, 
hafiflik ve rahatlık ile kendisi gösteren bir söz dinleme manasına gelir.  

İtaatin derecesi aynı zamanda atın kantarmayı hafif ve yumuşak bir istinat ve 
esnek bir tepe noktası ile mi, yoksa “dizgin gerisine” ya da “dizgin” ilerisine 
kaçarak mukavemetle ya da binicinin ellerine tepki vererek mi kabul ettiğinden 
de belli olur. Atın ağzı ile esas istinat normal kantarma ile kurulmalıdır. 

2.1 Dilin dışarı çıkartılması, kantarmanın üzerine çıkartılması veya tamamen 
yukarı çekilmesinin yanı sıra dişlerin gıcırdatılması veya kuyruğun savrulması 
ekseriya asabiyet, gerginlik veya atın mukavemet ettiğinin göstergeleridir ve 
hakemler tarafından bunların gözlemlendiği tüm hareketlerin yanı sıra “itaat” 
için verilen genel puanda da dikkate alınmalıdır. 

2.2 İtaati değerlendirirken dikkate alınacak ilk düşünce isteklilik, atın 
kendisinden ne istenildiği anlaması ve yardımlara korku veya gerginlik 
göstermeksizin tepki verecek kadar binicisine güvenmesidir. 

2.3 Atın doğruluğu, yokuş yukarı gitme eğilimi ve dengesi, binicinin 
bacaklarının önünde kalmasına ve kantarmaya doğru kabul eden ve kendini 
taşıyan bir istinatla ileri gitmesine imkan sağlar. Bu da uyum ve hafiflik 
görüntüsünü yaratan gerçek etkendir. 

Bir At Terbiyesi testinin esas gereklerinin/hareketlerinin yerine getirilmesi en 
önemli itaat kriterlerinden biridir. 

 

Madde 417 TOPLULUK 

Atın topluluğunun amacı aşağıdaki gibidir: 

a) Atın, binicinin ilave ağırlığı ile az ya da çok bozulmuş olan, muvazenesini 
iyileştirmek ve geliştirmek. 

b) Atın ön kısmını hafifletebilmek ve hareketlendirebilmek için arka kısmını 
aşağı indirebilme ve artlarını sürebilme yeteneğini geliştirmek ve arttırmak. 

c) Atın “rahatlık ve kendini taşıması”na katkıda bulunarak daha keyifli bir binişi 
olmasını sağlamak. 
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Topluluk yarım alıkoymaların ve omuz-içeri, sağrı içeri, sağrı dışarı ve yanaşma 
gibi yanal hareketlerin kullanılmasıyla geliştirilir. 

Topluluk, arka ayakların atın altına sürülmesi için kaynak ve bacaklar ile 
alıkoyan ellerin kullanımıyla geliştirilir ve sağlanır. Eklemler bükülür ve 
yumuşar ve böylece arka ayaklar atın daha fazla altına doğru sürülebilir.  

Ancak, arka ayaklar destek tabanını aşırı derecede kısaltacak ve böylece 
hareketi engelleyecek kadar ileri sürülmemelidir. Bu durumda, bel ayakların 
destek tabanına kıyasla uzayacak ve çok fazla yükselecek, muvazene 
bozulacak ve at uyumlu ve doğru bir denge bulmakta zorluk çekecektir. 

Diğer yandan, destek tabanı çok uzun olan, arka ayaklarını daha fazla altına 
getiremeyen veya getirmekte isteksiz olan bir at, “rahatlık ve kendini 
taşıma”nın yanı sıra arka kısmın aktifliğinden kaynaklanan canlı bir içtepi ile 
kendini gösteren kabul edilebilir bir topluluğa asla ulaşamayacaktır. 

Toplu kararlarda bir atın baş ve boynunun pozisyonu doğal olarak atın 
eğitiminin derecesine ve, bir dereceye kadar, fiziksel yapısına bağlıdır. Bu 
pozisyon boynun serbest bir şekilde kaldırılmış ve cidagodan atın en yüksek 
noktası olan boynun tepe noktasına kadar uyumlu bir eğri oluşturuy veya 
olması ve burnun dikey hattın hafifçe önünde olması ile ayırt edilir. Binici anlık 
ve geçici bir toplama etkisi yaratan yardımları uyguladığı anda, atın başı az çok 
dikey bir hal alabilir. Boynun kavisi doğrudan doğruya topluluğun derecesi ile 
ilişkilidir. 

 

 

 

 

 

 

Madde 418 BİNİCİNİN POZİSYONU VE YARDIMLARI 

1. Tüm hareketler belli belirsiz yardımlarla ve binici bariz bir çaba 
göstermeksizin yapılmalıdır. Binici dengeli ve esnek olmalı, eyerin ortasında 
derin oturmalı, atın hareketlerini beli ve kalçaları ile yumuşak bir şekilde 
sönümlemeli, bacakları sabit ve iyice aşağıya uzanmış şekilde esnek bir oturuşa 
sahip olmalıdır. Topuklar binicinin en alt noktası olmalıdır. Vücudun üst kısmı 
dik ve yumuşak durmalıdır. İstinat binicinin oturuşundan bağımsız olmalıdır. 
Eller sabit bir şekilde birbirine yakın durmalı, en yüksek noktaları başparmak 
olmalı ve esnek dirsekten ele ve atın ağzına düz bir çizgi oluşturmalıdır. 
Dirsekler vücuda yakın durmalıdır. Tüm bu kriterler binicinin atın hareketlerini 
yumuşak ve serbest bir şekilde takip etmesine imkan sağlar. 
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2. Binicinin yardımlarının etkililiği, testte istenilen hareketlerin tam olarak 
yerine getirilip getirilmediğini belirler. At ve binici arasında her zaman için 
uyumlu bir işbirliği izlenimi olmalıdır. 

3. FEI At Terbiyesi Müsabakalarında ata iki elle binmek zorunludur. Binici, testi 
bitirdikten sonra sahadan uzun dizginde adetayla çıkarken arzu etmesi halinde 
dizginleri tek elle tutabilir. Serbest Stil testleri için, aynı zamanda bakınız 
Hakem Kılavuzu – Serbest Stil testleri ve bir Serbest Stil testinde zorluk 
derecesini belirleme kılavuzu. 

4. Sesin kullanılması veya dilin tekrarlı şekilde şaklatılması ciddi bir hatadır. 
Cezalar bölümüne bakınız. 

Bölüm II At Terbiyesi Yarışmaları 

Madde 419 ULUSLARARASI AT TERBİYESİ YARIŞMALARININ AMACI 

FEI 1929 yılında Binicilik Sanatını maruz kalabileceği suiistimallerden korumak 
ve, gelecek binici nesillerine bozulmaksızın aktarılmasını sağlamak amacıyla bu 
sanatın prensiplerinin saflığını muhafaza etmek amacıyla Uluslararası bir At 
Terbiyesi Yarışması düzenlemiştir. 

Madde 420 ULUSLARARASI AT TERBİYESİ YARIŞMALARININ 
KATEGORİLERİ 

1. Genel Yönetmelik uyarınca, Uluslararası At Terbiyesi Organizasyonları CDI1* 
ila CDI5*,  CDI-Ws, CDIO3* ila CDIO5*, CDI-Y, CDIOY, CDI-J, CDIOJ, CDI-Ch, 
CDIO-Ch, CDI-P, CDIOP, CDI-YH, Şampiyonalar, Bölgesel Yarışmalar ve 
Olimpiyat Oyunları olarak sınıflandırılmıştır ve bu yarışmaların söz konusu 
yarışma için özel Kurallarda aksi belirtilmedikçe aşağıdaki maddelerde 
belirtilmiş Kurallar uyarınca düzenlenmesi gereklidir. 

2. Promosyonsal At Terbiyesi Yarışmaları. Avrupa* ve Kuzey Amerika* 
haricinde, FEI “promosyonsal At Terbiyesi yarışmaları”nın düzenlenmesine izin 
vermektedir. Bu etkinlikler ayrıca ödünç atlarla da gerçekleştirilebilmektedir. 
Prix St.-Georges seviyesine kadar ve bu seviye dahil PR yarışmaları ulusal 
yarışmalar olarak yapılabilmektedir. Ancak bunların organizasyonu yapan ulusal 
federasyon tarafından FEI’ye bildirilmesi zorunludur. Bu yarışmalar için Pist 
Hakem Heyetinde en azından bir adet FEI hakemi bulunmalıdır. 

Not*: PR müsabakaları sadece Batı Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki 
ülkelerin davet edilmesi kaydıyla Avrupa ve Kuzey Amerika’da da 
düzenlenebilir. 

3. Ulusal Yarışmalar. (Genel Yönetmeliğe bakınız)  

Dörtten fazla farklı ulusal federasyondan 15’in üzerinde yabancı yarışmacının 
katılımına izin verilen bir CDN, FEI kuralları uyarınca, otomatik olarak tüm ilgili 
koşullarıyla birlikte, bir CDI olarak kabul edilir. 
4. CDI-Ws. Bir Dünya Kupası yarışmasının yapıldığı müsabakalar “W” harfi 
ilave edilerek gösterilir. Aynı zamanda bakınız FEI At Terbiyesi için Dünya 
Kupası™ Kuralları. 
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5. CDI / CDI-W / CDIY /CDIJ /CDIP / CDIch müsabakalarında resmi olmayan 
ekip yarışmalarına izin verilmez. Resmi ekip yarışmaları için CDIO 
müsabakalarına bakınız. 

6. CDIO yarışmaları 

6.1. Yarışmacıların uygunluğu 

6.1.1. Prensip olarak CDIO yarışmaları sınırsız sayıda yabancı ülkeden 
yarışmacıya açıktır (Genel Yönetmeliğe bakınız). 

6.1.2. Bir CDIO yarışmasının bu statüye sahip olabilmesi için, UF da dahil 
olmak üzere, (her UF başına bir ekip olacak şekilde) en azından 6 ekip davet 
edilmeli ve en azından 3 ekip yarışmaya katılmalıdır. 

6.2. Öncelik. Genel Yönetmelik uyarınca CDIO3* ila 5* yarışmaları tüm CDI 
yarışmalarından önceliklidir. CDI-W yarışmaları tüm CDI yarışmalarından 
önceliklidir. 

6.3. Ekip müsabakaları  

6.3.1. Resmi bir Grand Prix Ekip yarışması programa dahil edilmelidir. Ekipler 
aynı tabiiyete sahip en çok dört ve en az üç yarışmacıdan oluşmalıdır. Yedek 
at-binici kombinasyonlarına izin verilmez. 

7. Şampiyonalar  Geçerli Kurallar için Bölüm V’e bakınız. 

8. Bölgesel Oyunlar. Bu müsabakaların kuralları FEI Genel Sekreterliği 
tarafından onaylanmalıdır. 

9. Olimpiyat Oyunları. Olimpiyat Oyunlarında Binicilik Yarışmaları için 
Yönetmeliklere bakınız. 

10. Kriterler. Kriterler için (yarışmacıların uygunluğu, hakemler ve pasaport 
gerekleri vs.) için bu Kuralların sonundaki tabloya bakınız. 

Madde 421 TESTLER 

Her yarışmanın kendine ait bir testi vardır. Yetişkinler için Resmi At Terbiyesi 
Testleri FEI Bürosunun izniyle basılır ve FEI At Terbiyesi Komitesinin onayı 
olmaksızın hiçbir şekilde değiştirilemez veya basitleştirilemez. Bu testler 
aşağıdaki gibidir: 

 

1. Genç Atlar için Testler: 

1.1. 4 yaşlı atlar için test (ulusal müsabakalarda kullanılmak içindir) 

1.2. 5 yaşlı atlar için testler 

1.3. 6 yaşlı atlar için testler 

 

 

2. Prix St Georges – Orta standartta test 

Bu test eğitimin orta seviyesini temsil etmektedir. Atın klasik binicilik 
uygulamalarının taleplerinin tümüne olan itaatini ve bu hareketleri uyum, 
hafiflik ve kolaylıkla yapmasına imkan sağlayacak fiziksel ve zihinsel denge ve 
gelişim standardını göstermeye yarayan egzersizlerden oluşur. 

3. Intermediate Müsabakası I – Nispeten ileri standartta test 
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Bu testin amacı atları zihinsel ve fiziksel olarak zarar görmeksizin, Prix St 
Georges testinin doğru olarak yapılmasından Intermediate Müsabakası No. 
II’nin daha zorlu egzersizlerine doğru yavaşça ilerletmektir. 

4. Intermediate Müsabakası No. II – İleri standartta test 

Bu testin amacı atları Grand Prix testine hazırlamaktır. 

5. Grand Prix – En yüksek standartta test 

Grand Prix en yüksek standartta bir müsabakadır ve atın mukavemetin kesin 
yokluğu ve topluluk ile içtepinin eksiksiz gelişimi ile kendini gösteren 
mükemmel hafifliğini ortaya çıkartır. Bu testte, ön ayakların aşırı derecede 
uzatılmasına dayanan yapay kararlar hariç olmak üzere, tüm eğitim kararları 
ve Klasik Yüksek Ekolün tüm temel hareketleri bulunur. Bu sebeple, artık pek 
çok ülkede uygulanmayan, yüksek ekol sıçrayışları bu testte yer almaz. 

6. Grand Prix Special – Grand Prix ile aynı standartta test 

Bu Grand Prix ile aynı seviyede bir müsabakadır ve özellikle geçişler büyük bir 
öneme sahiptir. 

7. Serbest Stil Testi 

Bu, Poni, Yıldızlar, Genç Biniciler, Intermediate I veya Grand Prix seviyesinde 
artistik ve müzikli bir binicilik müsabakasıdır. Aynı seviyedeki testte yer alan 
tüm tüm eğitim kararları ve Klasik Yüksek Ekolün tüm temel hareketlerini 
içerir. Ancak yarışmacı sabit bir süre dahilinde sunuşu nasıl ve ne şekilde 
yapacağı konusunda tamamen özgürdür. Testte binici ve at arasındaki birlik ile 
tüm hareketler ve geçişlerdeki uyum açıkça görülmelidir. 

8. Diğer Testler. Resmi FEI testlerinin dışındaki testler CIDO/CDI 
yarışmalarında veya herhangi başka FEI müsabakalarında kullanılamaz  

Genç Yetişkin Biniciler, Genç Biniciler, Poniler ve Yıldızlar için Resmi At 
Terbiyesi Testleri Genç Yetişkin Biniciler, Genç Biniciler ve Poniler için özel 
Yönetmeliklerde verilmiş ve FEI tarafından yayınlanmıştır. Eğer bu testlerden 
herhangi biri, sadece FEI At Terbiyesi Komitesinin önceden vereceği özel 
onayla Yetişkin Müsabakaları için kullanılabilir. Katılım koşulları Madde 422’de 
belirtilmiştir. Aynı durum FEI Dünya At Terbiyesi Çalenc Testleri için de 
geçerlidir 

Madde 422 KATILIM KOŞULLARI 

1. Yarışmacılar: Uluslararası yetişkin binici müsabakaları, 16 yaşına girdikleri 
yıldan itibaren yarışmacılara açıktır. 

Engelli biniciler, FEI tarafından verilecek onayı takiben, Uluslararası 
Paralimpik Binicilik Komitesi (IPEC) tarafından tanımlanmış olan şekilde kendi 
engellerine uygun telafi edici yardımlar kullanarak FEI At Terbiyesi 
Müsabakalarına katılabilirler. FEI At Terbiyesi yarışmalarına katılmak için 
yapılacak olan tüm katılım başvurularının katılımdan önceki yılın 31 Aralık 
tarihinden önce FEI tarafından alınmış olması gereklidir. Her durum FEI 
tarafından tek tek ele alınacaktır. 

2. Bayanlar ve erkekler için ayrı yarışmalara izin verilmemektedir.  

3. 6 yaşında (Yıldızlar Testleri ve PSG seviyesinin altındaki GB testleri), 7 
yaşında (PSG ve Intermediate seviyesi) ve 8 yaşın üzerinde (Grand Prix, GPS + 
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GP Serbest Stil Testi) olmaları ve cidagolarının nalları dahil 149 cm’nin üzerinde 
olması kaydıyla, her türlü orijinli atlar günde bir müsabaka Uluslararası At 
Terbiyesi yarışmalarında koşabilirler. Aynı zamanda 5 ve 6 yaşlı atlar için özel 
yarışmalar/müsabakalara da bakınız. 

Yaş atın doğduğu yılın 1 Ocak (güney yarımküre için  1 Ağustos) tarihinden 
itibaren sayılır.  

Atlar Uluslararası At Terbiyesi yarışmalarında günde sadece bir yarışma 
koşabilir ve atın veteriner kontrolünün yapıldığı günden itibaren atın yarıştığı 
veya isminin kaydedilmiş olduğu son CDI yarışmasından sonraki güne kadar 
aynı zamanda Ulusal bir At Terbiyesi yarışmasına/müsabakasına da giremezler. 

Aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir: 

4. Prix St Georges. Bu müsabaka, Katılımcı Adaylarının açıklandığı tarihten 
önce bir CDIO yarışmasında, Şampiyonada, Olimpiyat Oyunlarında koşulan bir 
Grand Prix yarışmasından ilk 15’te yer almış veya bir CDI3* veya 
CDI3*/CDI4*/CDI5* veya CDIO yarışmasında bir Intermediate Müsabakası No. 
II’de ilk üç ödülden birini kazanmış olanlar haricinde, tüm atlara açıktır. 

• Bu kural bir atın daha sonra başka bir binici tarafından alınmış olması 
halinde geçerli değildir.  

5. Intermediate Müsabakası No. I. Bu müsabaka, Katılımcı Adaylarının 
açıklandığı tarihten önce bir CDIO yarışmasında, Şampiyonada, Olimpiyat 
Oyunlarında koşulan bir Grand Prix yarışmasından ilk 15’te yer almış veya bir 
CDI3*/CDI4*/CDI5* veya CDIO yarışmasında bir Intermediate Müsabakası No. 
II’de ilk üç ödülden birini kazanmış olanlar haricinde, tüm atlara açıktır. 

• Bu kural bir atın daha sonra başka bir binici tarafından alınmış olması 
halinde geçerli değildir. 

6. Intermediate I Serbest Stil Müsabakası. Bu müsabaka, Prix St Georges 
veya Intermediate I müsabakasında kalifiye olmuş ve Serbest Stil için daha 
önce deklare edilmiş en iyi at/binici kombinasyonlarından 15’i ile sınırlıdır ve bu 
kombinasyonlar için zorunludur. Biniciler müsabakaya bir atla katılabilir. 

7. Intermediate Müsabakası No. II. Bu Müsabaka tüm atlara açıktır. 

8. Grand Prix. Bu müsabaka tüm atlara açıktır (ayrıca bakınız Madde 448). 

9. Tercih. Bir CDI3* yarışmasında veya daha yüksek seviyeli bir yarışmada 
Grand Prix müsabakasından sonra programda hem Grand Prix Special ve hem 
de Grand Prix seviyesi Serbest Stil bulunuyorsa, binicilerin Grand Prix için giriş 
kurası çekilmeden önce iki müsabakadan hangisi için kalifiye olmayı arzu 
ettiklerini belirtmeleri gereklidir. Organizasyon Komitesinin izin vermesi halinde 
biniciler 1. ve 2. tercihlerini belirtebilirler. Ancak biniciler iki müsabakadan 
sadece birine aynı atla katılabilir. 

10. Grand Prix Special. Bir Grand Prix Special yarışması sadece bir Grand 
Prix yarışmasından sonra düzenlenebilir. Bir CDI3* yarışmasında veya daha 
yüksek seviyeli bir yarışmada, Grand Prix Special yarışması Grand Prix 
yarışması için deklare olmuş ve bu yarışmada hak kazanmış (asgari) 6 ila 
(15’cilik için eşitlik de dahil olmak üzere azami) 15  en iyi binici/at 
kombinasyonuna açık olacak şekilde düzenlenmelidir. Eğer 6’dan az 
kombinasyon giriş hakkı kazanmışsa bunların hepsi yarışmaya girebilir. Eğer 
seçme için düzenlenen Grand Prix yarışmasından 30 veya daha fazla at/binici 
kombinasyonu varsa, Organizasyon Komitesi Grand Prix Special yarışmasına en 
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azından 15 yarışmacıyı dahil etmek zorundadır. Grand Prix Special yarışmasına 
giriş hakkı kazanmayı arzuladıklarını deklare etmiş olan biniciler, kalifiye 
olmaları halinde, yarışmaya girmeye mecburdurlar. Biniciler yarışmaya bir atla 
katılabilir. CDIO yarışmaları, Şampiyonalar ve Olimpiyat Oyunları için, bakınız 
Madde 448 ve 455. Hastalık vs. yüzünden geçerli bir iptal olması halinde, 
Grand Prix sıralamasında bir sonraki at/binici kombinasyonu yarışmaya 
katılacaktır. 

11. Grand Prix Serbest Stil. Bir Grand Prix Serbest Stil yarışması sadece bir 
Grand Prix yarışmasından sonra düzenlenebilir. CDI-W müsabakalarında bir 
Grand Prix Serbest Stil testi zorunludur. CDI 3* müsabakalarında ise isteğe 
bağlıdır ve, Grand Prix Serbest Stil yarışması Grand Prix yarışması için deklare 
olmuş ve bu yarışmada kalifiye olmuş (asgari) 6 ila (15’cilik için eşitlik de dahil 
olmak üzere azami) 15  en iyi binici/at kombinasyonuna açık olacak şekilde 
düzenlenmelidir. Eğer 6’dan az kombinasyon kalifiye olmuşsa bunların hepsi 
yarışmaya girebilir. Eğer kalifikasyon amacıyla düzenlenen Grand Prix 
yarışmasından 30 veya daha fazla at/binici kombinasyonu varsa, Organizasyon 
Komitesi Grand Prix Special yarışmasına en azından 15 yarışmacıyı dahil etmek 
zorundadır. Grand Prix Special yarışması için kalifiye olmayı arzuladıklarını 
deklare etmiş olan biniciler, kalifiye olmaları halinde, yarışmaya girmeye 
mecburdurlar. Biniciler yarışmaya sadece bir atla katılabilir. CDIO yarışmaları, 
Şampiyonalar ve Olimpiyat Oyunları için, bakınız Madde 448 ve 455. Hastalık 
vs. yüzünden geçerli bir iptal olması halinde, Grand Prix sıralamasında bir 
sonraki at/binici kombinasyonu yarışmaya katılacaktır. 

12. Serbest Stil  ve Grand Prix Special için Kalifikasyon Puanı. Bir at bir 
Serbest Stil yarışmasına katılabilmek için kalifikasyon yarışmasında en azından 
%55’lik bir puan almış olmalıdır. 

13. Bir müsabakada binici başına at sayısı. Tüm CDI yarışmalarında, her 
yarışmacının yarışmaların her birinde binebileceği at sayısı, her yarışmacının 
sadece tek bir atla katılabileceği Serbest Stil ve Grand Prix Special testleri 
haricinde, Organizasyon Komitesinin kararına bağlıdır. 

Binici, Grand Prix Special ve tüm Serbest Stil yarışmalarına Grand Prix 
Special/Serbest stil yarışmasına kalifiye olduğu Grand Prix/Serbest Stil 
yarışmasında en yüksek dereceyi almış atla katılmak zorundadır. Bu kural aynı 
zamanda, her yarışmacının sadece tek bir atla katılabildiği Grand Prix dışında, 
CDIO’lar için de geçerlidir (ayrıca bakınız Madde 448). 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde veya özel durumlarda, kalifikasyon amacıyla 
düzenlenen Grand Prix yarışmasına kayıt olan ve katılan 10’dan az at/binici 
kombinasyonunun olması halinde, Organizasyon Komiteleri Grand Prix 
yarışmasına iki atla katılan binicilerin Grand Prix Serbest Stil yarışmasına da bu 
atlarla katılabilmeleri için FEI’den izin isteyebilir. Eğer bu izin verilirse, her iki at 
da Dünya At Terbiyesi Sıralama Listesi için puan kazanır. Aynı koşullar Grand 
Prix Special için de geçerlidir. 

Ancak, Organizasyon Komitesinin organizasyon programındaki bazı 
yarışmalarda binicilere birden fazla atla katılma izni verdiği durumlarda, 
kapanış tarihinden önce çok fazla ön angajman başvurusunun yapılması halinde 
bu iznin geri çekilebileceği şartı konulması tavsiye edilir. 

14. Müsabakanın 2 güne yayılması. Eğer bir müsabakadaki yarışmacı sayısı 
40’ın üzerinde ise, Organizasyon komitesi bu müsabakayı iki güne yayma 
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ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. Öngörülmüş zaman çizelgesinde 
üzerinde yapılan tüm değişiklikler için FEI Genel Sekreteri ile uzlaşmaya 
varılmalıdır. 

15. Müsabakaların seviyesi. Her durumda, bir binici/at kombinasyonu 
sadece aynı seviyede yarışmalarda yer alabilir; ya Prix St Georges ve 
Intermediate Müsabakası No. I (Serbest stil dahil), ya da Intermediate 
Müsabakası No. II ve Grand Prix (Grand Prix Special ve Grand Prix Serbest Stil 
dahil).  

Küçük Tur: Prix St Georges – Intermediate I – Intermediate I SS 

U25 GP 16-25 Tur: Intermediate II  -  Grand Prix 16-25 

Büyük Tur: Intermediate II – Grand Prix – Grand Prix Special – Grand Prix SS 

16. Teselli Yarışmaları. Grand Prix Special ya da Grand Prix Serbest Stil 
yarışmaları için kalifiye olamayan atlar, eğer programda mevcutsa, bir teselli 
yarışmasında yarışabilirler (Intermediate II , Grand Prix ya da Grand Prix 
Serbest Stil) . Bununla beraber, programda mevcut olsalar bile, bu yarışmalar 
FEI Dünya At Terbiyesi Sıralaması Listesi için veya Şampiyona ve Olimpiyatlar 
için puan veremez ve para ödülü de WDRL kalifikasyon yarışmalarından az 
olmalıdır. Teselli yarışları sadece 3 hakem tarafından yönetilebilir ve program 
ile sonuç listelerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır. 

17. Atların çalıştırılması. Her ne olursa olsun, planlı Veteriner 
Muayenesinden 24 saat öncesinde ve tüm müsabakanın süresi boyunca 
yarışmacı dışında başka biri tarafından binilerek eğitim verilen hiçbir at bir 
CDI/CDIO yarışmasına katılamaz ve diskalifiye edilir.. 

Yarışma alanına gelinmesinden itibaren, binicinin sadece atı yürütürken, lonjda 
çalıştırırken veya binerken (maksimum 120 cm uzunluğunda) kamçı 
kullanmasına izin verilir (lonj kamçısına izin verilir). Seyis de atı yürütebilir  
veya yukarıda belirtilen şekilde lonjda çalıştırabilir. Başkaları da, atın eğitimiyle 
bağlantılı olmaması kaydıyla, kamçı taşıyabilir.  

Hiçbir şart altında atların ahırda çalıştırılmasına izin verilmez. 

Atlar tavlayı, yarışma alanını veya yarışma görevlilerinin denetimi altındaki 
alanları FEI görevlileri veya atın sağlığı  ve iyiliği için çalışan bir veterinerin izni 
dışında terk edemez. 

18. Yeterlilik Sertifikaları. Olimpiyat Oyunları, Avrupa ve Dünya 
Şampiyonaları için CDI3*/CDI4*/CDI5* ve CDIO yarışmalarındaki sonuçlara 
dayanılarak her bir yarışmacı / at ikilisi için, bir yeterlilik onayı Ulusal 
Federasyonlardan istenir. Kalifikasyon standartları bütün FEI Dünya ve Avrupa 
Şampiyonaları ve Olimpiyat oyunları için ayrı ayrı belirlenir.  Belirli 
yarışmalarda binici ile aynı milliyetten olmayan 5 * Hakemden biri tarafından 
verilmiş olan ve FEI rehberinde listelenmiş puanlar sayılır. 
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19. Yetişkinler için Dresaj Müsabakalarında Düzenlenebilecek 
Yarışmalar  

• 5 Yaşlı Atlar için Başlangıç Dresaj Testi – 5 Yaşlı Atlar için Dresaj Testi– 
Final 

• 6 Yaşlı Atlar için Başlangıç Dresaj Testi – 6 Yaşlı Atlar için Dresaj Testi – 
Final 

• Prix St Georges   

• Prix St Georges – Intermediate I 

• Prix St Georges –Intermediate I veya Intermediate I  Serbest Stil 
seçeneği 

• Prix St Georges – Intermediate I – Intermediate I Serbest stil 

• Intermediate I 

• Intermediate I – Intermediate I Serbest stil 

• Intermediate II 

• Intermediate II – Grand Prix 16-25 

• Intermediate II – Grand Prix  

• Grand Prix 

• Grand Prix –Grand Prix Special veya Grand Prix Serbest stil seçeneği ile. 

• Grand Prix – Grand Prix Special 

• Grand Prix – Grand Prix Serbest stil 

• CDIO yarışmalarında Uluslar Kupası Formülü: Grand Prix ve Grand Prix 
Special veya Grand Prix Serbest stil 

• CDIO ve Şampiyonalarda Şampiyona Formülü: 

 Grand Prix – Grand Prix Special - Grand Prix Serbest stil. 

Teselli Müsabakaları:  

Intermediate II ve Grand Prix  veya Grand Prix Serbest stil. (Bakınız Madde 
422 .16) 

Madde 423 DAVETİYELER, ANGAJMANLAR ve YEDEKLER 

CDI, CDIO yarışmaları ve Şampiyonalar için, angajmanlar UF tarafından Genel 
Yönetmeliğin 121. maddesinde belirtilmiş olan üç aşama halinde yapılmalıdır. 

Davetiyeler ilgili UF tarafından gönderilmelidir. Avrupa’daki CDI 
3*/CDI4*/CDI5* yarışmaları için, ev sahibi UF dahil olmak üzere, en azından 
altı ülke artı üç yedek ülkeden asgari iki binici veya her birinden en az 1 binici 
ile 12 ülke davet edilmeli ve bu davet kabul edilmelidir.   

Her durumda Organizatör yabancı binicilerin sayısından fazla yerli yarışmacı 
davet etmemelidir. Yarışmalara göndereceği binicilerin seçiminde son kararı 
Ulusal Federasyonlar verirler.  

Taslak program yarışmaya davet edilen altı veya daha fazla Ulusal Federasyonu 
içermeli ayrıca yedek NF’ler ve her NF’den davet edilen binici sayısıyla beraber 
ve yarışmanın başlama tarihinden en az 16 hafta önce FEI Sekreterliğine 
gönderilmelidir. 
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Şahsi Davetiyeler / Sadece CDI3*/CDI4*/CDI5*/CDI-W yarışmaları 
için jokerler 

1. Tüm CDI3*/CDI4*/CDI5*/CDI-W yarışmalarında, Organizasyon yukarıdaki 
kurallara ek olarak kendi Ulusal Federasyonları aracılığıyla şahsi olarak fazladan 
iki (2) yarışmacı daha çağırabilir. 

2. Tüm CDI3*/CDI4*/CDI5*/CDI-W yarışmalarında FEI davet edilen UF’ler ve 
binicilere ilaveten bir (1) joker angajman hakkı tanıyabilir. 

3. Tüm CDI3* yarışmalarında FEI gelişmekte olan UF’lerden biniciler ve 
davetiye almamış olan ancak belirli bir süre dahilinde şampiyonalar için Asgari 
Katılım Standardına ihtiyaç duyan UF’lerden binicilere en çok üç (3) adet joker 
angajman hakkı tanıyabilir. 

OK Davetiyeleri ve  OK Jokerleri. (Yabancı ve/veya yerli binicilere yapılacak) 
olan bu davetler diğer katılımcılar ile aynı şartlarda gönderilmeli ve hiçbir 
şekilde mali katkı ile bir bağlantıları bulunmamalıdır. Paycard kartları ve 
görünme ücretleri kesinlikle yasaktır.  

FEI Jokerleri. Bir FEI Jokeri için başvuru ön angajmanların sona erme 
tarihinden önce binicinin kendi UF’si tarafından FEI At Terbiyesi Bölümüne 
yapılmalıdır.  

Angajmanlar 

1. CDIO’ya kadar ve bu yarışmalar dahil angajmanlar aşağıdaki şekilde 
yapılmalıdır: 
- Prensipte angajmanlar. Prensipte angajman katılım niyetinin beyanıdır. 
- Ön angajmanlar. (Şampiyonalar ve Olimpiyatlar dışında tercihe bağlıdır). Bu 
angajmanlar kesin angajman için belirtilmiş binici sayısının iki katından oluşur. 
- Kesin Angajman. Bu angajmanlar müsabakaya katılacak binici ve atların 
isimlerinden oluşur ve en geç programda belirtilmiş olan tarihlerde 
Organizasyon Komitesi tarafından alınmalıdır. 
 
2. Tatminkar bir açıklama yapılmadıkça, prensipte angajman yaptıran ve 
müsabıklar tarafından temsil edilmeyen UF’ler cezalandırılabilir. 
 
Yedekler:  

Kesin angajmanların yapılmasını takiben, Aday yarışmacı listesinde bulunan 
atlar ve yarışmacıların yerine yedeklerin geçirilmesi Organizasyon Komitesinin 
(OK) onayı ile yapılabilir. OK atlar ve binicilerin yerine yedek geçirilmesi için 
son tarihi programda belirtmelidir. Bu tarih asla veteriner muayenesi tarihinden 
sonra olamaz. 

Madde 424 YARIŞMACILARIN AÇIKLANMASI 

CDIO yarışmaları, Bölgesel ve Olimpiyat oyunları için aksi belirtilmedikçe, 
aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

1. Yarışmacıların açıklanması kura çekiminden iki saat önceden daha geç 
yapılmamalıdır. Kura çekiminin tam zamanı programda belirtilmelidir. 

2. Yarışmacı olarak açıklanan binici  ve / veya atın kaza veya hastalığı 
durumunda, bu yarışmacı ve / veya at yarışmanın başlama saatinden iki saat 
öncesine kadar doktor  ve / veya Veteriner Delegesi tarafından hazırlanan bir 
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belge ile, Hakem Heyeti onayladıktan sonra, resmen kaydı yapılmış veya 
kalifiye olmuş bir yarışmacı ve / veya at ile yer değiştirebilir. Geri çekilen bir 
yarışmacı veya at, artık ferdi veya takım elamanı olarak yarışmaya katılamaz. 

Çekilen yarışmacının yerine gelen yarışmacı ilk sırada çıkmalıdır. Bunun 
ardından, diğer yarışmacıların zamanlamaları ayarlanır. 

CDIO ve final Ferdi Grand Prix Serbest Stil yarışmalarında ilk 15’in içinde bir 
Ulusal Federasyondan 4 binici kalifiye olmuşsa, ve sadece 3 binici 
katılabiliyorsa, kalifiye olan at / binicilerden birinin raporla ispatlanmış hastalığı 
nedeniyle yarışmaya girememesi durumunda, aynı ulusal federasyonun 4. 
binicisi bu binicinin yerine geçebilir. 

Madde 425 BAŞLAMA SIRASI İÇİN KURA ÇEKİMİ 

1. Her yarışma için ayrı bir kura çekimi yapılmalıdır. Kura çekiminde Hakem 
Heyeti Başkanı veya Hakem Heyetinin yabancı üyesi, Teknik Delege, Ekip Şefi 
ve sorumlu kişiler bulunmalıdır. Yetkili olmayan kişilere izin verilmemelidir. 

2. Ferdi Yarışmalar. Ferdi yarışmalarda sıralama için kura çekimi, ülke ayrımı 
olmadan yapılmalıdır. Bir yarışmacının birden fazla atı varsa, başlama sırası bu 
atlar arasında  en az bir saat  boşluk kalacak şekilde ayarlanmalıdır. 

2.1. CDI: Grand Prix yarışması için, Organizatör aşağıdakilerden birini tercih 
edebilir: 

a) Normal bir kura, veya 

b) Dünya At Terbiyesi Sıralamasının ters yönünde beşli gruplar halinde kura. 
(Listede olmayan yarışmacılar ilk çekilmelidir)    

Kura yöntemi programda belirtilmelidir. 

2.2. CDI-W: Grand Prix ’ lerde kura çekimi beşli gruplar halinde, dünya 
sıralamasının  ters yönünde yapılmalıdır. Bakınız 2.1.b. 

3. CDIO ve Şampiyonalar: Hem takım hem de ferdi yarışmacıların katıldığı  
takım yarışmalarında başlama sırası kurası şu şekilde çekilecektir: 

3.1. Her takımın Ekip Şefi takım içindeki sırayı belirler. Ekipteki binicilerin sırası 
Ekip Şefi tarafından Yarışma yönetimine, kuradan en az bir saat önce, kapalı 
zarfta verilir. 

Sadece üç biniciden oluşan takımlarda, hangi sıranın boş bırakılacağını 
belirlemek için de kura çekilir. (A) kutusuna 1’ den 4’ e kadar numaralar yazılıp 
konur. (B) kutusuna ise üç biniciyle yarışacak olan takımların ülkeleri yazılarak 
konur. Önce takımın adı için sonra da numaralar için kura düzenlenerek boş 
bırakılacak olan sıra belirlenir. 

3.2 Ferdi yarışmacıların adları bir kutuya konur (A) ikinci kutuya da yarışmacı 
sırası kadar numara konur (B). 
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A kutusundan ferdi bir yarışmacı ismi,  B  kutusundan da bu yarışmacının çıkış 
sırası çekilir. İkinci bir ferdi binicinin ismi A kutusundan çekilir ve bu binicinin 
çıkış sırası belirlenir. Bu düzen bu şekilde devam ettirilerek tüm yarışmacıların 
sırası belli olur. 

Yarışmanın iki gün boyunca yapılması durumunda, ferdi yarışmacıların kuraları 
Dünya At Terbiyesi Sıralaması’nın tersine göre çekilmeli ve kura iki grup 
halinde yapılmalıdır. En üst sıralarda yer alan yarışmacılar ikinci gün 
çekilmelidir. Yarışma bir gün içinde yapılacaksa, yarışmacılar yine iki gruba 
bölünür ve dünya sıralamasında en üst sıralarda yer alan binicilerin en son grup 
içinde kuraları çekilir. 

3.3 Takımların sayısına eşit rakamlar (C) kutusuna ve yarışan takımların 
milletlerinin isimleri (D) kutusuna konulur. Daha sonra takım ismi için ve 
takımın başlangıç numarasını belirleyecek rakam için kura çekilir. Bu şekilde 
son isme kadar kura çekilir. 

3.4 Listede önce takım dışı yarışan yarışmacıların sırası kuraya göre belli olur, 
ardından takım yarışmacıları da belirledikleri sıraya göre yerleştirilir.  

3.5 Ferdi yarışmacılar için kura CDIO ve Şampiyonalarda şöyle uygulanır: 

Grand Prix Special:  Grand  Prix  sonuçlarının tersinden, beşli gruplar 
halinde. 

Grand Prix Serbest stil: Grand  Prix Special sonuçlarının tersinden, beşli 
gruplar halinde. 

4. Grand Prix Special 

CDI3*/CDI4*/CDI5* yarışmalarında Grand Prix Special sıralaması için beşlik 
gruplar halinde kura çekilir. İlk olarak 11. ila 15. olmuş biniciler arasında, daha 
sonra 6. ila 10. olmuş ve son olarak 1. ila 5. olmuş biniciler arasından kura 
çekilir ve en iyi beş binici/at kombinasyonu son olarak yarışır. Bir gruptaki 
biniciler arasında eşitlik olması halinde, bu binicilerin kurası aynı grupta 
çekilecek ve sayılar buna göre ayarlanacaktır. 

5. Serbest stil Testleri 

Tüm CDI yarışmalarında beşli gruplar halinde kura çekilir. Önce  11  inci ve    
15  inci yarışmacılar arasında, ardından  6  ncı ve 10  uncu yarışmacılar 
arasında  ve son olarak  1  inci ve 5  nci yarışmacılar sıralanır. Böylece en iyi 
beş yarışmacı en son yarışır.  

Intermediate  I  Serbest Stil için kalifikasyon hem Prix St Georges hem 
Intermediate  I ’den yapılır. Prix St Georges yarışmasından kalifiye olan 
yarışmacıların kurası daha önce, beşli gruplar halinde çekilir. 

6. Ödünç atlar. Ödünç Atlarla Yarışmalar için Ödünç Atlarla Yarışma için Ek’e 
bakınız.  

7. Bölgesel Oyunlar. Bölgesel Oyunlar Takım Yarışması için, Madde 425.3 e 
göre normal kura çekimi yapılır. Ferdi Yarışma için beşli guruplar halinde kura 
çekimi yapılır.  11 – 15. sıralarda yer alan biniciler gurubu ilk olarak yarışır. 
8. Daha önceki yarışmalarda yarışarak kalifiye olan biniciler için bütün 
yarışmalar için başlama sırası kalifiye yarışmalarında hak ettiği sıranın tersi 
veya dörtlü guruplar halinde kura çekimi yapılabilir. Kura çekimi programda 
belirtilmelidir. 
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Madde 426 AĞIRLIK 

Sınır/kısıtlama yoktur. 

Madde 427 KIYAFET 

1. Siviller: CDI3*/CDI4*/CDI5*/CDI-W ve CDIO yarışmaları, Şampiyonalar, 
Bölgesel ve Olimpiyat Oyunlarında siyah veya koyu mavi  veya FEI At Terbiyesi 
Bölümüne yapılacak başvuru ile onaylanmış diğer 32 renkten herhangi birinden 
uzun ceket giyilir. Kontrast renklere ve kenar şeritlerine izin vardır. 

(Ceket ile uygun renkte olabilen) silindir şapka, beyaz veya kırık beyaz 
pantolon, kravat veya fular, eldiven, (ceketle uygun renkte olabilen) siyah 
binici çizmeleri giyilmeli ve mahmuz takılmalıdır.  

Tüm CDI1*/CDI2* yarışmalarında, siyah veya koyu mavi bir ceket (yukarıya 
bakınız) ile melon şapka veya avcı şapkasına da izin verilir. Herhangi özel 
kurallarda aksi belirtilmedikçe, bu giysiler diğer bütün Uluslararası At Terbiyesi 
Yarışmalarında geçerlidir.  

Not*: Eğer bir binici güvenlik sebebiyle onaylı koruyucu başlık takmak isterse 
buna izin verilir. 

Ulusal renkler sadece yarışma ceketinin yakasında kullanılabilir ve Genel 
Yönetmelik uyarınca FEI tarafından onaylanmalıdır . 

2. Askerler, Polis v.s. gibi üniformalılar bütün Uluslararası yarışmalarda, askeri 
veya sivil üniformalarını giyebilirler. Resmi üniforma yalnızca Silahlı Kuvvetler 
ve Polis personeli için değil, aynı zamanda Askeri Kurum ve Ulusal 
Hara/Okul/Enstitü üyeleri ve personelleri/öğrencileri için de geçerlidir. 

3. Mahmuzlar metalden yapılmış olmalıdır. Binicinin çizmelerine takıldığında 
çıkıntı merkezden geriye doğru ve ortası küt ve düz olmalıdır. Mahmuzun 
kolları düz olmalıdır, yıldız varsa bunlar döner cinsten, uçları küt olmalıdır. Sert 
plastik uçlu metal mahmuzlara (“İmpuls” mahmuzlar), uçsuz yalancı 
mahmuzlara da izin verilir. 

4. Bütün FEI At Terbiyesi yarışmalarında, yarışma esnasında binicinin kulaklık 
kullanması yasaktır ve binicinin diskalifiye edilmesini gerektirir. Bununla 
beraber, çalışma ve ısınma esnasında kulaklık kullanmak serbesttir. 

 

 

ÇİZİMLER YERLEŞTİRİLECEKTİR 
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Madde 428 TAKIMLAR 

1. Aşağıdakiler zorunludur : Ata yakın, yanları dikeye yakın dresaj eyeri; 
normal burunsallıklı tam başlık, örneğin kantarma ve suluk zinciriyle beraber 
gem. Normal burunsallık kayışı ata zarar verecek kadar çok sıkılmaz. Dudak 
kayışı ve suluk zinciri için deri veya lastik kılıf kullanılması isteğe bağlıdır (resim 
altlarına bakınız). Başlıklara koruyucu peluş takılabilir. Hiçbir eyer örtüsüne izin 
verilmez. 

2. Kantarmalar. Kantarma ve gem demiri metal veya sert plastikten yapılmış 
olmalıdır ve lastik ile kaplanmış olabilir (kantarmanın herhangi bir malzemeyle 
kaplanmasına veya esnek, lastik kantarmalara izin verilmez). Gem demirinin 
kolları 10 cm’yi geçemez (uzunluk, ağız parçasından aşağı doğru hesaplanır). 
Eğer gemin oynak bir parçası varsa gem demirinin kolları, oynak parça en 
yüksek konumda olduğunda 10 cm’den fazla ölçülmemelidir. Normal 
kantarmanın veya gemin halka çapı ata zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. 
Ağızlık parçasının minimum çapı gem için 12 mm ve normal kantarma için 10 
mm olmalıdır. Poniler için minimum çap 10 mm olmalıdır.  Ağızlık parçasının 
çapı ağızlığın halkalarının veya yanaklarının yanından ölçülür.  

3. Kamçılar. Bütün uluslararası yarışmalarda, yarışma sırasında,her türlü 
kamçı kullanmak yasaktır ve diskalifiyeyle cezalandırılır. Bunun yanında çalışma 
alanında  120 cm’ye (poni yarışmalarında maksimum 100 cm) kadar her türlü 
kamçı kullanmak serbesttir. Yarışma alanına girmeden kamçı bırakılmazsa 
yarışmacıya ceza verilir. Bakınız Madde 430. 

Yarışma alanına gelinmesinden itibaren, binicinin sadece atı yürütürken, lonjda 
çalıştırırken veya binerken (maksimum 120 cm uzunluğunda) kamçı 
kullanmasına izin verilir (lonj kamçısına izin verilir). Seyis de atı yürütebilir  
veya yukarıda belirtilen şekilde lonjda çalıştırabilir. Başkaları da, atın eğitimiyle 
bağlantılı olmaması kaydıyla, kamçı taşıyabilir.  

4. Aksesuarlar. Martingal, göğüslük, yanak lastiği, her türlü aksesuar (yan 
kayışı, el martingalı, dengeleme kayışı vs.), her türlü bandaj ve getr-topukluk, 
gözlük, (sesi azaltmak için) kulaklık ve diğerleri kesinlikle yasaktır ve  binicinin 
elimine edilmesini gerektirir. 

5. Süslemeler. Atın doğal olmayan süslemesi, örneğin çiçekler veya kurdele 
gibi şeylerin kuyruğa takılması gibi süslemeler kesinlikle yasaktır. Bunun 
yanında yele ve kuyruğun normal örülmesi serbesttir. 

6. Takma kuyruklar/kuyruk eklentileri sadece FEI’ nin iznine bağlıdır. Bu 
izin için dilekçeler veteriner sertifikası ve fotoğraflarla beraber FEI At Terbiyesi 
Bürosu’na iletimelidir. Takma kuyruklar halkalar dışında hiçbir metal parça 
içermemelidir. 

7. Koruyucu sinek örtülerine sadece atları haşereden korumak için izin 
verilir ve bunların kulaklık kısmında ağır veya ses geçirmez astarlar bulunamaz. 
Bunlara sadece olağanüstü durumlarda Hakem Heyeti Başkanının/Teknik 
Delegenin kararıyla izin verilir. Sinek örtüleri sade olmalı ve atın gözlerini 
kaplamamalıdır. 

8. Takımların Kontrolü. Bir görevli, maneji terk eden her bir atın donatımını 
kontrol etmesi için görevlendirilmelidir. Herhangi bir çelişkide yarışmacı hemen 
diskalifiye edilecektir. Kantarmanın kontrolü büyük bir dikkat ile yapılmalıdır, 
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çünkü bazı atların ağızları çok hassas ve fazla duyarlı olabilir (FEI Görevliler 
Kılavuzuna bakınız) 

Görevli kantarmayı kontrol ederken tek kullanımlık cerrahi eldiven kullanmalıdır  
(her bir at için bir çift eldiven). 
9. Isıtma ve çalışma sahaları. Yukarıdaki  1 ve 4. paragraflar aynı zamanda 
ısıtma ve çalışma alanları içinde de geçerlidir. Bunun yanında, bu bölgelerde 
normal veya düşük burunsallık, Meksika veya yüksek burunsallık, hareketli 
martingal (yalnız kantarma ile),getr-topukluk, bandajlar ve tek taraflı yan 
kayışı (sadece lonj yaparken kullanılır) ve kulaklıklara izin verilir. 

10. Kimlik Numarası. Her at, yarışma alanına geldikten itibaren ve yarışma 
süresince kendisine verilmiş olan kimlik numarasını taşımak zorundadır. Bu 
numaranın yarışmada, çalışma alanında veya at adeta dolaştırılırken  
(yarışmaya gelişlerinden yarışma alanını terk edene kadar) takılması gerekir, 
bunun nedeni atların görevliler dahil tüm yetkililer tarafından kolayca 
tanınabilmesidir. Bu numaranın taşınmaması halinde önce uyarı yapılır, 
mükerrer ihmalde ise Hakem Heyeti yarışmacıya ceza verir. 
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İzin verilen kantarmaları gösteren şekillerin yazıları    
(güncellenecektir) 
 

Çeşitli tam başlık kantarmaları 

Normal kantarmalar: 

1.  Serbest  halkalı  kantarma 

2 a,b,c Orta parçası yuvarlak olması gereken, mafsallı normal kantarma  

2 d  Orta  parçası  hareketli  kantarma 

2 e Orta parçası hareketli dönerli normal kantarma  

3.  Yumurta  halkalı  kantarma 

4.  Yanak  asmalı  kantarma 

Gemler : 

5. Yarım  ay  gem  demiri  
6.+7 Düz  yanak ve boşluklu  gem  demiri  
8. Boşluklu ve oynar  ağızlıklı  gem  demiri  

Hareketli  kantarma  kolu  olan  gemler  de  kabul  edilir. 
9. 6, 7 ve 8’ deki  gem  demirlerinin  değişik  bir  şekli  
10. S  yanaklı  gem  demiri  
11. Suluk  zinciri  (metal, deri veya ikisinin kombinasyonu) 
12. Dudak  kayışı 
13. Suluk  zinciri  için  deri  koruyucu 
14. Suluk  zinciri  için  lastik  koruyucu 
 

Çeşitli normal kantarmalar 

1. Serbest  halkalı  kantarma 
2.a,b,c,d Ortadan  döner  parçalı  ağızlıklı  kantarma  
3. Yumurta  halkalı  kantarma 
4. D  halkalı  kantarma 
5. Yumurta  halkalı  yanak  mesnetli  kantarma 
6. Serbest  halkalı  yanak  mesnetli  kantarma 
7. Üstten  tek  yanaklı  kantarma 
8. Yanak  asmalı  kantarma 
9. Düz  ağızlıklı  kantarma 
10. Oynar  ağızlıklı  kantarma 
11.  Orta  parçası  hareketli  kantarma 

12. Orta parçası hareketli dönerli normal kantarma 
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Çeşitli tam başlık kantarmaları 
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  2c 
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                                             Dönerli kantarma 
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 12 14 
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Çeşitli normal kantarmalar 
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                                                                        Dönerli kantarma eklenecek  
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İzin verilen burunsallıklar 

1. Düşük burunsallık 2. Normal burunsallık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yüksek burunsallık 4. Çapraz burunsallık /  
    Meksika burunsallığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel yanaklıklı yeni başlık eklenecek  

 

1, 3 ve 4 no.lu burunsallıklara tam başlık ile izin verilmez. 

Madde 428.1 

Normal burunsallık, kantarma ile beraber   İzin verilen Dresaj 
kullanılan tam başlık , gem ve suluk zinciri ile.   Eyeri örneği 
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Madde 429   MANEJ VE ÇALIŞMA SAHALARI (Şema için Manej Ekine 
bakınız) 

1. Olimpiyat Oyunları, Bölgesel Oyunlar, Şampiyonalar ve diğer tüm 
Uluslararası Yarışmalarda yarışma alanı, Teknik Delege, Yabancı Hakem veya 
Hakem Heyeti Başkanı tarafından denetlenip onaylanmalıdır . 

2. Saha. Alan düz olmalı, 60 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde 
olmalıdır. Alanın çapraz veya uzun yolu boyunca olan kot farkı 0.50 metreden 
fazla olmamalıdır. Kısa kenar boyunca kot farkı 0.20 metreden fazla 
olmamalıdır. Sahada kum baskın olmalıdır. Çitlerin iç tarafından ölçüldüğünde 
10 metreden az olmamak üzere seyirci için bir mesafe bırakılmalıdır. Kapalı 
manejde ise bu mesafe duvardan prensipte en az 2 metre olmalıdır. Çitler 
alçak ve beyaz olmalı (yekpare olmamalı), yüksekliği 0.30 metre olmalıdır. A 
noktasındaki çitin parçası kolayca taşınabilmeli ve yarışmacıların alana giriş ve 
çıkışını kolaylaştırmalıdır. Çit, at üzerine bastığında takılmayacağı şekilde 
olmalıdır. 

Dresaj çitleri üzerindeki reklamlar. FEI Şampiyonaları ve FEI Dünya Kupası 
müsabakalarında (CDI-W) At Terbiyesi alanında alınan reklamların tüm hakları 
FEI’ ye aittir. Bu yarışmalarda, Organizasyon Komiteleri, reklam alınmasına 
asla izin verilmeyen harflerin ve harf tutucularının üstü dışında, FEI ile önceden 
anlaşmaya vararak reklam yeri alabilirler. 

Diğer Uluslararası organizasyonlar için aşağıdakiler geçerlidir; Organizatörler 
Dresaj çitleri üzerine reklam uygulamak için FEI’den yazılı olarak izin isteyebilir. 
FEI Merkezi tarafından dresaj çitleri üzerine alınacak reklamlara onay 
verildikten sonar, bu reklamlar sadece siyah olabilir ve A noktası hariç sadece 
siyah ve kahverengi renklerde ve saha harflerinden en az  1.5  metre uzaklıkta 
olmalıdır. M  C  H  kısa kenarına reklam konmamalıdır. B ve E  noktalarının her 
ikisine 3 metreden daha yakına reklam konmamalıdır. Çitler üzerindeki reklam 
uzunluğu maksimum 44 metre olmalıdır. Reklamlar düzenli bir şekilde 
yerleştirilmeli ve her bir uzun kenar diğeriyle simetrik düzenlenmelidir. 
Sponsor damga / logosunun yüksekliği 20 cm’yi geçmemeli ve reklam saha 
çitinin en üst seviyesini geçmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Reklam, asla dış 
tarafta olmayacak şekilde sadece saha çitlerinin iç tarafına yerleştirilmeli ve FEI 
ile televizyon yayıncıları arasındaki geçerli anlaşmalarının gerekliliklerine saygı 
gösterilmelidir. 

Çit üzerine uygulanan tüm reklamlar ayrıca Yabancı Hakem veya Yabancı 
Teknik Delege tarafından müsabakanın başlamasından once de onaylanmalıdır. 

Reklamların yukarıda bahsi geçen şekilde yerleştirilmesi ilgili olarak, FEI 
tarafından onaylanmış organizasyon isminin Dresaj çiti üzerine yerleştirilmesine 
izin vardır. Örneğin: CDIO Aachen 2009  /  CDI5* Cannes-  France  / CDI-W 
Londra – Olympia gibi. 

Onay almaksızın çitlerin üzerine herhangi bir metin veya reklam uygulayan 
organizatörler yayınlanmış cetvel uyarınca cezalandırılacaklar ve/veya 
organizasyonlarının CDI statüsünü kaybedebileceklerdir.  

3. Harfler. Çitin dışına konulacak harfler, çitten yaklaşık 0.5 metre dışarıda ve 
kolayca görülebilecek şekilde konulmalıdır. Harflere ilave olarak çit üzerine 
harflerin yerini belirtmek için özel bir işaretleme yapmak zorunludur. 
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4. Orta Hat. Orta hat çizilmesi tavsiye edilir fakat bu organizasyon komitesinin 
tercihine bırakılmıştır. Orta hat kullanıldığında açıkça görülür fakat çok dikkat  
çekici olmamalıdır. D – L – X – I ve G noktaları işaretlenmemelidir. Serbest Stil 
ve genç atların testinde orta hat tavsiye edilmez. 

5. Hakemlerin Yerleri. Üç hakem açık manejdeki yarışmalarda kısa yol 
boyunca, çitten maksimum 5 metre, minimum 3 metre uzaklığa, kapalı 
manejde minimum 2 metreye yerleştirilmelidir. Baş Hakem orta hattın 
uzunlamasına C’de, diğer iki hakem (M ve H) 2.50 metre uzun kenarların 
uzunlamasına başkanın sağına ve soluna yerleştirilmelidir. İki yan hakem (B ve 
E) sırasıyla  B ve E’ den minimum 3 metre, maksimum 5 metre dışarıya, kapalı 
manej yarışmalarından tercihen minimum 2 metreye yerleştirilmelidir. Üç 
hakem kullanıldığı zaman birisi uzun kenarda oturmalıdır.Madde 437. ye 
bakınız. 
6. Hakem kulübesi. Her bir hakem için ayrı bir platform veya kulübe 
bulunmalıdır. Hakemlerin sahanın görüntüsünü daha iyi alabilmeleri için 0.50 
metreden az olmayacak şekilde yerden yükseltilmelidir (Serbest Sitil testlerde 
biraz daha yüksek olabilir.) Kulübe veya platform üç kişinin oturabileceği yeterli 
genişlikte olmalıdır.  E ve B’ ye yerleştirilen hakemlerin kulübelerinde yan 
camlar bulunmalıdır. 
At Terbiyesi Yarışmasındaki aralar yemek arası da dahil iki saati aşmamalıdır. 
Bu arada başka yarışma yapılmamalıdır. 
Ancak, eğer yarışmacı sayısı 40’ ı geçiyorsa Organizasyon Komitesi yarışmayı 
iki güne bölme ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır.  
Olumsuz hava şartları veya diğer beklenmedik durumlarda Baş Hakem zili 
çalarak yarışmayı durdurabilir. Testi yarıda kesilen yarışmacı durum uygun 
olduğunda yarışmaya devam ederek testi tamamlamalıdır. 

8. Sahaya giriş. Eğer yarışma kapalı manejde ise ve sahaya girmeden önce 
yarışmacıların atlarını sahanın çevresinde dolaştırma imkanı yoksa, 
yarışmacıların zil çalmadan 60 saniye önce sahaya girmesine izin verilmelidir. 
Zil çaldıktan sonra, eğer mümkünse, tüm yarışmacılar testlerine başlamadan 
önce sahayı terk etmelidir. 
C’ de yer alan hakem zilin çalınması ve süreden sorumludur.  45 / 60  saniyeyi 
gösteren bir saat binicinin rahatça görebileceği bir yere asılmalıdır. 

9. Sahada çalışma. Hiçbir yarışmacı/at hiçbir şart altında sahayı yarışma 
veya sahanın OK’nin bilgisi dahilinde açık olduğu zamanlar dışında herhangi bir 
zamanda kullanamaz ve aksi taktirde diskalifiye edilir. Tüm istisnalar Teknik 
Delege veya Hakem Heyeti Başkanı tarafından onaylanmalıdır. 

10. Çalışma Sahası. En az 20 x 60 metre ebadında bir çalışma sahası 
yarışmaların başlangıcından en az 2 gün önce yarışmacıların kullanımına 
açılmalıdır. Eğer mümkünse bu sahanın zemini yarışma sahası ile aynı 
özellikleri taşımalıdır. 

Eğer 20 x 60 metre ebadında çalışma sahası sağlanamıyorsa, yarışmacıların 
müsabaka sahasında atlarını çalıştırmalarına izin verilmelidir. Yarışma sahasının 
yarışma dışındaki zamanlarda kullanılması belirli bir zaman planlamasıyla  
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programda açık bir şekilde belirtilmelidir. Hakem Heyeti Başkanının, Yabancı 
Hakemin  veya  Baş Görevlinin isteği doğrultusunda, organizasyon komitesi 
çalışma sahasını denetlemek için görevliler temin etmeli, bu sahalar 
yarışmadan en az  3 saat önce veya sabah tavlaların açıldığı zamandan itibaren 
açılmalıdır. 
10-dakika Sahası. Burası yarışma sahasına girmeden önceki son çalışma 
yeridir. 10-dakika sahası Olimpiyat Oyunları ve Şampiyonalar için zorunludur 
ve tüm diğer CDI/CDIO yarışmaları için önerilmektedir. 

1. Tam donanımlı sahanın zemini ana saha ile aynı olmalıdır. 

2. Binici sahaya, ana sahaya giden diğer binicinin çıkması üzerine girebilir. 10-
dakika sahasında asla birden fazla binici olamaz. 

3. Bir bincinin 10-dakika sahasını kullanması zorunlu değildir. 

4. Denetlemek amacıyla her an için bir görevli bulunmalıdır. 

5. Takımların düzeltilmesine ve ata normal şekilde bakım yapılmasına izin 
verilir.  

 

11. Teknik Aksaklık. Bir Serbest Stil Testte binicinin müziğinin bozulması ve 
yedek bir sisteminin olmaması durumunda binici baş hakemin de izniyle alanı 
terk edebilir. Bununla beraber, bu durum diğer binicilerin başlama zamanı 
mümkün olan en az şekilde etkilemelidir. Mağdur olan binici ya belirlenen bir 
ara sonrasında, ya da en son sırada çıkarak testini tamamlamalı veya baştan 
başlamalıdır. Hakem Heyeti başkanı, binicinin de fikrini alarak, binicinin ne 
zaman yarışma sahasına geri döneceğini belirlemelidir. Müziğin bozulduğu 
yerden devam etmek veya baştan başlamak binicinin inisiyatifindedir. Her iki 
durumda da, önceden verilmiş puanlar değiştirilmeyecektir. 

Madde 430 TESTLERİN YAPILMASI 

Bütün resmi FEI At Terbiyesi testleri tamamen ezbere uygulanmalıdır ve bütün 
hareketler teste belirtilen sıra ile yapılmalıdır. 

1. Selam. Yarışmacılar selam esnasında dizginleri tek ellerine almalıdır. 

2. İz şaşırma. Bir yarışmacı “ iz şaşırma ” yaptığında (yanlış dönüş, hareketin 
atlanması vs.) Baş Hakem zili çalarak biniciyi uyarır. Başkan eğer gerek 
görürse gelecek hareketin ne olduğunu veya hareketin tekrar yapılıp 
yapılmayacağını bildirir, sonra binicinin kendi başına devam etmesi için biniciyi 
bırakır. Bununla birlikte bazı durumlarda binici iz şaşırma yapmasına rağmen 
testin akıcılığının kaybolmaması için zil çalmayabilir - mesela K noktası yerine V 
noktasında orta süratliden toplu adetaya geçiş yapıyorsa veya A’ dan orta hatta 
dörtnal ile girip L yerine D noktasında pirüet yapıyorsa - zili çalıp çalmamak 
kararı Başkana aittir. Fakat, zil çalmadıysa ve test aynı hareketin ikinci bir kere 
yapılmasını gerektiriyorsa ve binici yine aynı hatayı yaparsa, sadece bir kez 
ceza alır. 
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İz şaşırma hatası yapılıp yapılmadığının kararı Hakem Heyeti Başkanına aittir. 
Diğer hakemlerin puanlaması buna göre düzenlenir. 

3. Fark edilmeyen hata. Eğer Hakem Heyeti bir hatayı fark etmezse, binici 
hata yapmamış kabul edilir. 

3. Cezalandırma. Yukarıda bahsi geçen durum dışında, tüm “iz şaşırmalar”, zil 
çalınsın veya çalınmasın cezalandırılmalıdır. 

4. Test hatası. Yarışmacı testte bir hata yaptığı zaman (adi süratli yerine hafif 
süratli yaparsa  veya  selamlamada dizginleri bir elinde toplamamışsa v.s.) iz 
şaşırma gibi cezalandırılır. Prensip olarak bir yarışmacının, Hakem Heyeti 
Başkanı testteki hareketi iz şaşırma hatası olarak kabul etmedikçe (zili 
çalmadıkça) hareketi tekrar etmesine  müsaade edilmez. Bununla birlikte, 
yarışmacı aynı hareketi tekrar yapmaya teşebbüs ederse ve hareketin 
yapılmasına başlarsa hakemler yaptığı ilk hareketi değerlendirir ve “iz şaşırma 
hatası “ cezası verirler. 

5. Topallık.  Atın belirgin şekilde topallaması halinde, Hakem Heyeti Başkanı 
yarışmacıya elendiğini bildirir. Binicinin bu karara itirazda bulunma hakkı 
yoktur. 

6. Zil Sesi. Zil çaldıktan sonra yarışmacı mümkün olduğu kadar çabuk  A 
noktasından alana girmelidir. Zil sesi duyulduktan sonra 45 saniye geçtiğinde 
yarışmacı alana girmemişse aşağıda belirtilmiş olan şekilde cezalandırılır. Aynı 
kurallar başlama işareti verilmeden önce A noktasından alana giren yarışmacı 
için de uygulanır. C’ deki hakem zil ve süreden sorumludur. 45 / 60 saniye 
gösteren bir saat binicinin göreceği bir yere asılmalıdır. 

7. Düşüş. Yarışmacı  ve/veya  atın düşmesi durumunda yarışmacı elenir. 

8. Yarışma sırasında alanı terk etmek. Bir at A noktasından giriş ve çıkış 
zamanı arasında dört ayağıyla birlikte yarışma alanını tamamen terk ederse 
elenir. 

9. İtaatsizlik. 20 sn. den daha fazla testin devamını önleyen tüm itaatsizlikler 
elemine ile cezalandırılır. Fakat atı, biniciyi, hakemleri veya seyircileri tehlikeye 
sokan itaatsizlikler 20 saniyeyi beklemeden elemine ile sonuçlanır. 

Binicinin elimine edilmesini gerektiren diğer sebepler şunlardır:  

- At ve binicinin testing seviyesinin gereklerini yerine getirememesi. 

- Performansın atın iyiliğine zarar vermesi. 

10. Dışarıdan yardım. Her hangi bir ses, işaret gibi dışarıdan müdahaleler 
yarışmacı veya atın yardım alması olarak kabul edilir. Belirgin bir yardım alan 
binici veya at elenecektir. 

11. Ceza Puanları. Ceza puanları her Hakemin kağıdında yarışmacının aldığı 
toplam puanlardan düşülür. Aşağıdakiler puan düşülmesini gerektiren ceza 
olarak kabul edilir: 
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Cezalar 

Aşağıdakilerin hepsi hata olarak kabul edilir: 

-Sahanın etrafındaki Alana kamçı ile girmek veya 
-Dresaj sahasına kamçı ile girmek veya 
-Sahaya zilin çalınmasından itibaren 45 saniye içerisinde girmemek veya 
-Sahaya zil çalınmadan once girmek veya 
-Serbest stilde, sahaya müziğin başlamasından itibaren 20 saniye içerisinde 
girmemek veya 
-İzi şaşırmak  
 
İlk hata   -2 Puan 
İkinci hata  -4 Puan 
Üçüncü hata - Elimine 
 
Serbest stil testleri için aşağıdaki puanlar düşülecektir: 
 
İlk hata   -Son skorun %1’I 
İkinci hata  -Son skorun %2’si  
Üçüncü hata - Elimine 
 
Serbest Stil testleri için olan cetvel Genç At Testleri için de geçerlidir. 
 

12. Hareketin bir noktada yapılması. Herhangi bir hareket, sahanın belli bir 
noktasında yapılacaksa, bu hareket, yarışmacının vücudu bu noktanın üzerine 
geldiği anda yapılmalıdır. İstisnalar geçişlerde atın harfe çaprazlamasına veya 
dikine geldiği zamanlardır. Bu durumda geçişler, atın geçiş esnasında doğru 
olması için, atın burnu harfe ulaştığında yapılmalıdır. 

13. Yarışmanın Başı/Sonu. At Terbiyesi Yarışması, yarışmacının “A” 
noktasından girişiyle başlar ve testin sonunda selama ve atın ileri hareketiyle 
biter. Başlamadan önce ve bitişten sonraki olayların her hangi bir etkisi yoktur. 
Yarışmacı testte belirtildiği gibi alanı terk etmelidir. 
14. Serbest Stil Testlerin Detayları 
Binici müzik başladıktan sonra  20 sn. içinde alana girmelidir.Müziğin 
başlamasından 20 sn. yi geçen yarışmacıya eleme cezası verilir. Müzik son 
selamlama ile bitmelidir. 
Serbest Stil Testlerin başlangıcında ve sonunda, selamlama yapmak için duruş 
zorunludur. Test zamanı binicinin duruştan sonra ileri hareketiyle başlar. 
Detaylar için Ek VI ya bakınız (Serbest Stil Testlerinde Zorluk Derecesini 
Belirleme Kılavuzu). 

Madde 431 SÜRE 

Serbest Sitil Testi haricinde testlerin yapılmasında süre sınırı yoktur (Madde 
421). Hakem kağıtlarında gösterilen süre yalnızca bilgi içindir.  
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Madde 432 PUANLAMA 

1. Hakemler tarafından puan verilen bütün hareketler ve geçişler hakem kağıdı 
üzerinde rakamlarla işaretlenmiştir. 

2. Her bir hakem tarafından  0’dan 10’a kadar puan verilir.  0 en düşük 10 en 
yüksek puandır. 

3. Puanlama cetveli aşağıdaki şekildedir. 
 

10 Mükemmel 7 Oldukça İyi 4 Yetersiz 1 Çok kötü  
 

  9 Çok iyi  6 Tatmin edici 3 Oldukça kötü 0 Uygulanmadı 

  8 İyi  5 Yeterli  2 Kötü  
 

“Uygulanmadı” deyimi, pratikte yapılması gereken hareketin hiçbir şekilde 
yapılmadığı anlamındadır. 

Serbest Stil Testlerde yarım puanlar artistik puanlar için kullanılabilir. 

4. Yarışmacı performansını tamamladıktan sonar, aşağıdakiler için genel 
puanlar verilir: 

1) Kararlar. 

2) İçtepi. 

3) İtaatkarlık. 

4) Binicinin pozisyonu ve oturuşu; yardımların doğruluğu ve etkisi. 

Her bir genel puan 0’dan 10’a kadar verilir. 

5. Genel puanlara, belirli zor hareketlerde olduğu gibi FEI At Terbiyesi Bölümü 
tarafından sabit görülen bir katsayı verilebilir. 

Madde 433 HAKEM KAĞITLARI 

1. Hakem kağıtlarının iki sütunu vardır : birincisi hakemlerin orijinal puanları 
için, ikincisi düzeltilmiş puanlar içindir. Herhangi bir düzeltilmiş puan 
düzeltmeyi yapan hakem tarafından parafe edilmelidir.Hakem puanları 
mürekkepli kalem ile yazılmalıdır. 

2. Aynı zamanda, eğer isterlerse hakemlerin değerlendirmelerinin sebeplerini 
belirtmeleri için bir sütun da vardır.  5  ve altındaki puanlar için açıklama 
yazmak şiddetle tavsiye edilir. 

3. FEI Dünya Kupası Dresaj Finallerinde, FEI Kıta Yetişkinler Yarışmaları, FEI 
Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunlarında, dereceye giren at / binici 
kombinasyonlarının orijinal hakem kağıtları, her yarışmacı için her bir hakem 
tarafından verilen toplam puanların açıkça gösterildiği ve her bir yarışmanın 
sonuçlarının her hakem tarafından verilen toplam yüzdesinin yazıldığı bir liste 
Organizasyon Komitesi tarafından FEI Genel Sekreterliğine gönderilmelidir. 
Hakem kağıtlarının bir kopyası yarışmacılara verilmelidir. 

4. CDI 1*/2*/3* ve CDIO’larda orijinal Hakem kağıtları yarışmadan sonra 
yarışmacılara verilmelidir. Hiçbir kopyanın FEI’ ye gönderilmesine gerek yoktur. 

5. FEI At Terbiyesi Testleri için kağıtlar FEI ‘ nin internet sitesinden indirilebilir. 
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Madde 434 SIRALAMA 

1. Her bir yarışmacının, yarışma testlerini yapmasından sonra ve hakemin 
kendi görüşüne göre verdiği genel puanlardan ve kağıdını imzalamasından 
sonra hakem kağıtları puanlamacının eline ulaşır. Puanlar zorluk katsayıları ile 
çarpıldıktan sonra toplanır. Testin yapılması sırasında oluşan hatalara verilen 
ceza puanları başarı puanlarından çıkarılır. 

2. Sıralama için toplam puan, her bir hakem kağıdındaki toplam puanlar / yüzdelerin 

toplanmasıyla bulunur. 

3. Ferdi sıralama şu şekilde bulunur: 

3.1. Bütün yarışmalarda kazanan, en yüksek toplam yüzdeyi elde eden 
yarışmacıdır. İkinci sıradaki yarışmacı ondan sonraki en yüksek toplam puanı 
alan yarışmacıdır  ve böyle devam eder. 

Beraberlik. İlk üç sıra için yüzdenin eşit olması halinde, daha yüksek genel 
puana sahip yarışmacı daha yüksekte yer alacaktır. Eğer bu puanlarda da eşitli 
varsa, beraberlik ilan edilecektir. (CDIO’lar, Şampiyonalar ve Olimpiyat 
Oyunları için, bakınız Madde 451+459.) Kalan sıralamalarda yüzdelerin eşit 
olması halinde, yarışmacılar berabere ilan edilecektir. 

3.2. Bir Serbest Sitil testte puanların eşitliği durumunda artistik puanları 
yüksek olan yarışmacı sıralamada daha önde olacaktır. 

4. Takım Sıralaması  şu şekilde belirlenir: Bütün takım yarışmalarında, 
kazanan takım, takımın en iyi üç binicisinin yüksek toplam puanı alan takımdır. 
İkinci sıradaki takım sonraki en yüksek toplam puanı alan takımdır ve böyle 
devam eder.  

Beraberlik. Puanların eşitliği durumunda kazanan takım, üç yarışmacıdan 
puanı sıralamada en düşük puanlı yarışmacıya sahip olan takımdır. Sadece iki 
yarışmacısı puan almış olan takımlara finalde toplam puan verilmeyecektir. 
5. Şikayetler/protestolar. Resmi hatalar hakkında bir protesto/şikayet 
yapılması halinde, sadece (eğer resmi video kaydı yapılması için anlaşma 
yapılmış ise) resmi ve onaylı video kanıt olarak kullanılacaktır. 

Madde 435 SONUÇLARIN YAYINLANMASI 

1. 1. Hakemler tarafından yarışmacılara toplam yüzdeler verildikten sonra, 
genel toplama ek olarak, her bir hakemin verdiği puanlar ayrı ayrı ve geçici 
olarak yayımlanır. [ Örneğin, 1) Hakem başına yüzde : E= %70.333 , H= % 
69.990 , C=%70.205 , M= %71.120 , B=%69.660.  2) Toplam yüzde : 
%70.261.] 
2. Toplam puanlar (2) ve  yarışmanın son sıralaması açıklandıktan sonra, her 
bir hakemin verdiği yüzde (1) hakemin ismi altında basına ve FEI’ye bildirilir 
(Madde 433.3 ile karşılaştırın). 

3. Tüm sonuçlar virgülden sonar 3 basamak olarak yüzde şeklinde 
yayınlanmalıdır. 

4. FEI Kıta Yetişkin Şampiyonaları, Bölgesel Oyunlar, FEI Dünya Şampiyonaları, 
FEI Dünya Kupası Dresaj Finalleri ve Olimpiyat Oyunlarında, katılımcılar 
tarafından yapılan hareketler için hakemlerin verdiği puanlar hakemler, 
biniciler, ekip şefleri ve medyanın erişimine (her binici  için bir form) açık 
olmalıdır. 
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5. Bir yarışmacı yarışmadan önce çekilirse, izin alırsa, elenirse veya testi 
yaparken terk ederse, “çekildi”, “terk etti” veya “girmedi” kelimeleri veya 
bunların kısaltmaları sonuç kağıdında yarışmacının isminden sonra görülmelidir. 

6.  Sürekli ortalama yüzdeler CDI-W yarışmaları için zorunludur ve CDI 
yarışmaları için önerilmektedir. Açık puanlama / Sürekli Puanlama (hakemlerin  
her hareket için puanlarının test esnasında skorbordda görülmesi) sadece 
puanlar yarışmacılar ve hakemler tarafından görülmüyorsa kullanılabilir. 

Madde 436 ÖDÜLLERİN VERİLMESİ 

1. Katılım. Dereceye giren yarışmacı / at ikilisinin Ödül Verme Törenine 
katılması zorunludur. Katılmaması durumunda sıralamasını kaybeder (kurdele, 
plaket, herhangi bir ödül, para ödülü). Bu kuralın istisnası sadece Hakem 
Heyetinin Başkanının/Yabancı Teknik Delegenin ve/veya ilgili yarışmanın C 
hakeminin izniyle mümkündür. Kıyafet ve takımlar yarışmada olduğu gibidir, 
fakat siyah  veya beyaz bandaja izin verilir. Güvenlik amacıyla seremonilerde 
binicilerin bayrak veya başka şeyler taşımasına izin verilmez. Ödül törenlerinde 
sadece kazanan atların üzerine blanket/örtü örtülmesine izin verilir. 

Kurdele ödül vermeden önce atların başlığına takılmalıdır. 

Hakem Heyeti Başkanı veya C hakemi ödül verme töreninde hazır bulunmalı ve 
gerekirse yukarıdaki prosedüre uymayan durumları onaylamalıdır. 

Ayrıca ödül törenleri için yayınlanmış önerilere de bakınız. Atları 
heyecanlandırabilecek ve korkutabilecek çok yüksek sesli müziğe izin verilmez  
ve atların bir arada bulunduğu tüm durumlarda – ödül törenleri, veteriner 
muayeneleri vs. – biniciler ve/veya seyisler ve ilgili herkes sorumlu bir şekilde 
davranmalıdır.  

Dikkatsiz ve sorumsuz hareketler Uyarı Cezası verilmesine sebep olabilir. Kaza 
ile sonuçlanan büyük dikkatsizlik veya sorumsuzca yapılan hareketler 
sonucunda kırmızı kart verilecek ve gerekirse daha fazla ceza için FEI Hukuk 
Departmanına rapor edilebilecektir. 
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Bölüm III Hakem Heyeti, Temyiz Hakem Komitesi, 
Veteriner Komisyonu ve Veteriner Delegesi, 
Görevliler ve Atlara Kötü Muamele 

Madde 437 HAKEM HEYETİ           

1. Bütün Uluslararası At Terbiyesi Yarışmalarında, Hakem Heyeti beş (5) 
üyeden oluşmalıdır. Bununla birlikte CDI 1*’lar ve CDI 2*’larda Hakem Heyeti 
sadece üç üyeden oluşabilir. Hakem heyetinin üyeleri FEI listesinde bulunan 
Uluslararası Hakemler olacaktır. Hakemler üç kategoride tanımlanır: 3* 
(Uluslararası Aday), 4* (Uluslararası) ve 5* (Resmi uluslararası) hakemler. 

2. Olimpiyat Oyunlarında ve Grand Prix seviyesindeki FEI Yetişkin Dresaj 
Şampiyonalarında, FEI yedi (7) üyeden oluşan bir Hakem Heyeti atar. Her 
hakemin iki yarışmada hakemlik yapması için, Hakem Heyeti Başkanı tüm 
yarışmalarda görev yaparken geri kalan hakemler dönüşümlü olarak hakemlik 
yapacaktır. 

Olimpiyat oyunlarında, tüm FEI Şampiyonaları ve Bölgesel Oyunlarda, tüm 
hakemler farklı milliyetten olmalıdır. 

3. Bir Hakem Heyetindeki tüm hakemler resmi dillerden en az birini (İngilizce) 
konuşabilmeli ve eğer mümkünse bir diğerini (Fransızca) anlayabilmelidir. 

4. Her hakeme hakem ile aynı resmi dili kullanan bir sekreter (İngilizce veya 
Fransızca) eşlik etmelidir. 

5. Sekreterin yanı sıra, başkan eğer dilerse, yarışmanın gidişatını izleyecek ve 
başkanı “ iz şaşırma ” veya “ yarışma hatası ” ndan haberdar edecek bir özel 
asistan bulundurabilir. 

6. Yedek hakem : Daha düşük seviyede şampiyonalar ve oyunlarda Hakem 
Heyeti beş üyeden oluşuyorsa, üyelerden birinin yarışmaya katılamaması 
durumuna karşı en az bir yedek hakem atanmalıdır. Yedek hakem de yarışma 
esnasında mümkün olduğu sürece alanda bulunmalıdır. 

7. Yabancı Hakem: Hakem Heyeti başkanı veya heyet üyelerinden biri 
yarışmanın yapıldığı ülkeden başka bir milliyete dahilse Yabancı Hakem olarak 
adlandırılır . 

FEI Bölge Şampiyonaları, Bölge Oyunları, CDIO’lar ve CDI 2*/3*/4*/5*  
yarışmalarında Hakem Heyetinin Başkanı veya bir üyesi aynı zamanda yabancı 
hakem olarak görev yapar ve yabancı hakem raporunu doldurması istenir. 
Yabancı hakem programda açıkça belirtilmeli ve eğer mümkünse 5* bir hakem 
olmalıdır. 

8. Hakemlerin Atanması 

8.1 FEI Yetişkinler Şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları için, Başkan ve 
diğer üyeler FEI’nin 5* hakemler Listesinden FEI tarafından atanır. 

8.2 Gençler Şampiyonaları  

FEI Genç ve Genç Yetişkinler Şampiyonaları için, Hakem Heyetinin 
Başkanı ve diğer üyeleri FEI tarafından 5* ve 4* hakem listesinden atanır. 
Genç ve Genç Yetişkin Şampiyonaları aynı anda düzenlendiğinde, 2 Başkanı da  
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içeren 10 üyeli bir hakem heyeti FEI tarafından 5* ve 4* hakem listesinden 
atanır. 

FEI Poni ve Yıldızlar Şampiyonaları için, Hakem Heyetinin Başkanı ve diğer 
dört üyesi FEI tarafından FEI 5* ve 4* hakem listesinden atanır. 

8.3 FEI Dünya Kupası™ Dresaj Finalleri için, Hakem Heyetinin Başkanı ve 
diğer dört üyesi FEI tarafından 5* ve 4* hakem listesinden atanır. 

8.4 Dünya Kupası Kalifikasyon Yarışmaları için hakemler, 5* ve 4* Hakem 
Listesinden olmalıdır. Sadece FEI’nin önceden vereceği onayla, bir (1) 3* 
hakem atanabilir. Yabancı hakem FEI tarafından atanacaktır. Bunun için FEI 
Dünya Kupası At Terbiyesi Kuralları’na bakınız. 

8.5 IOC kontrolündeki Bölgesel Oyunlar için, Hakem Heyetinin Başkanı ve 
diğer dört üyesi FEI tarafından FEI 5* ve 4* hakemler listesinden atanır. 

8.6 Avrupa Kıtası dışında gerçekleştirilen FEI Bölgesel ve FEI Kıta 
şampiyonaları için,  Hakem Heyetinin Başkanı ve diğer dört üyesi FEI 
tarafından 5* ve 4* hakem listesinden atanır. 

8.7 CDIO yarışmaları için, Hakem Heyeti üyeleri ve başkanı, FEI 5* ve 4* 
Hakemler Listesinden FEI’nin onayı alınarak Organizasyon  Komitesi veya 
Ulusal Federasyon tarafından atanır. 

CDIO’larda beş hakemin en az üçü yabancı ve farklı milletlerden olmalıdır  

8.8 CDI 5*yarışmalarında, Hakem Heyeti üyeleri ve başkanı, FEI 5* ve 4* 
Hakemler Listesinden FEI’nin onayı alınarak Organizasyon Komitesi veya Ulusal 
Federasyon tarafından atanır. En azından üç (3) 5* hakem ve en azından üç 
(3) farklı milliyetten yabancı hakem atanmalıdır. 

8.9 CDI 4* yarışmalarında, Hakem Heyeti üyeleri ve başkanı, FEI 5* ve 4* 
Hakemler Listesinden FEI’nin onayı alınarak Organizasyon Komitesi veya Ulusal 
Federasyon tarafından atanır. En azından iki (2) 5* hakem ve en azından üç 
(3) farklı milliyetten yabancı hakem atanmalıdır. 

8.10 CDl 3* yarışmalarında, Hakem Heyeti üyeleri ve başkanı, FEI 5*, 4* ve 
3* Hakemler Listesinden FEI’nin onayı alınarak Organizasyon Komitesi veya 
Ulusal Federasyon tarafından atanır. Bir (1) 3* hakem mümkün olduğu sürece 
büyük turda hakemlik yapmak üzere davet edilmelidir. Ancak beş kişilik bir 
Hakem Heyetinde en çok iki (2) 3* hakem bulunmalıdır. En azından üç hakem 
yabancı ve farklı milliyetlerden olmalıdır. 

Küçük tur yarışmalarında (Prix St Georges ve Intermediate I seviyesi), 
hastalık vs. gibi istisnai durumlarda, sadece FEI’nin önceden onay vermesi ve 
hakemlerin aşağıdaki şekilde oturması kaydıyla, üç kişiden oluşan bir Hakem 
Heyetinin hakemlik yapmasına izin verilebilir: iki hakem kısa kenarda (C’de ve 
ya H ya da M’de) ve bir hakem karşıdaki uzun kenarda (B veya E’de). 
Hakemlerden en az ikisi yabancı ve farklı milliyetlerden olmalıdır. 

8.11 CDI 2* yarışmalarında Hakem Heyeti üyeleri ve başkanı, FEI 5*, 4* ve 
3* Hakemler Listesinden Organizasyon Komitesi veya Ulusal Federasyon 
tarafından atanır. Bir Milli Grand Prix hakemi de kullanılabilir. Bir CDI 2* 
yarışmasında beş üyeli bir hakem heyetinde en azından iki hakemin farklı 
milliyetlerden yabancı olması gereklidir. 

8.12 Bir CDI 1*’da, en az üç kişilik bir hakem heyeti olmalı, bunların ikisi FEI 
listesinden seçilmeli ve bu iki hakemden de biri yabancı olmalıdır.Bir adet milli 
hakem de atanabilir . 
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8.13 CDIY/J/P/Ch yarışmalarında beş (5) kişilik bir Hakem Heyeti 
olmalıdır. Hakem Heyeti üyeleri ve başkanı, FEI 5*, 4* ve 3* Hakemler 
Listesinden Organizasyon Komitesi veya Ulusal Federasyon tarafından atanır. 2 
hakem 4* veya 5* ve en azından iki (2) hakem farklı milliyetlerden yabancı 
olmalıdır. 

9. Uluslararası Hakemler. Olimpik ve Bölgesel Yarışmalar, Şampiyonalar, 
CDIO’lar ve CDI 3* ‘larda, CDI4* ve CDI5* yarışmalarında her yarışma için 
Uluslararası bir Hakem Heyeti oluşturulması zorunludur . 

10. Beş üyeli bir Hakem Heyetinde ikiden fazla 3* hakem atanamaz. Eğer 
Hakem Heyeti özel izinle üç Hakemden oluşuyorsa, bir adet 3* hakeme izin 
verilir. 

11. Bir günde değerlendirilen maksimum at/binici sayısı. Bir Hakemden 
hiçbir şart altında  bir günde yaklaşık 40 yarışmacıdan fazlasına puan vermesi 
istenemez. 

12. Başkan ve/veya FEI ’nin atadığı yabancı üye atların kontrolü için zamanında 
yarışma sahasında bulunmalıdır. 

13. Hakemlerin gerekli kalifikasyonları için Hakemler ekine ve FEI At Terbiyesi 
Hakemleri için Eğitim Programına bakınız.  

Madde 438 TEMYİZ KURULU 

Temyiz Kurulu için Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. (Madde 154, 164). 

FEI Dünya kupası At Terbiyesi Kalifikasyon yarışmaları da dahil, CDI5* 
yarışmalarına kadar bir Temyiz Kuruluna ihtiyaç yoktur. (GR Ek E). 

CDIO’lar, FEI Dünya Kupası At Terbiyesi Finalleri, FEI Dünya kupası At 
Terbiyesi Ligi Finalleri, tüm FEI Şampiyonaları, Bölgesel ve Olimpiyat oyunları 
için bir Temyiz Kurulu atanmalıdır. 

3*, 4* ve 5* Hakemler ve bu At Terbiyesi hakemi kategorilerinden emekli 
olmuş tüm hakemler bir Temyiz Kurulunun Başkanı/üyesi olabilirler. Temyiz 
Kurulunun bir üyesi yabancı olacaktır. 

Temyiz Hakem Komitesi üyeleri yarışma esnasında (CDN yarışmalarında 
hakemlik yapmak da) dahil başka bir  görev alamazlar. 

Madde 439 ATLARA KÖTÜ MUAMELE 

Atlara kötü muamele için Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. (Madde 143). 

Madde 440 VETERİNER KOMİSYONU ve FEI VETERİNER 
DELEGESİ 

1. Olimpiyat ve Bölgesel Oyunlar, FEI Şampiyonaları ve CDIO’ lar için zorunlu 
olan Veteriner Komisyonu oluşumu ve Başkan ile üyelerin atanması Veteriner 
Yönetmeliğine uygun olmalıdır . 
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2. CDI’larda, Organizasyon Komitesi tarafından atanan, FEI Veteriner Delegesi 
gibi kabul edilen veterinerin bulundurulması Veteriner Yönetmeliği 
hükümlerince gereklidir . 

Madde 441 GÖREVLİLER 

Görevliler için Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. (Madde 144). 

Bölüm IV Veteriner Kontrol ve Muayeneleri, Tıbbi 
Kontrol ve Atların Pasaportları 

Madde 442 ATLARIN KONTROL VE MUAYENELERİ, VE PASAPORTLARI  

At kontrolü ve muayeneleri Veteriner Yönetmeliği hükümlerine göre 
yapılmalıdır. At pasaportları için, Genel Yönetmeliğe  (Madde 139) bakınız . 

Madde 443 ATLARIN TIBBİ KONTROLLERİ 

Atların tıbbi kontrolleri Veteriner Yönetmeliği ve Genel Yönetmeliğin ilgili 
hükümlerine göre yapılmalıdır. 
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Bölüm V CDIO’lar, Yetişkinler Dünya, Kıta, Bölgesel, 
Ferdi ve Takım At terbiyesi Şampiyonaları ve 
Oyunları 

Madde 444 CDIO’lar 

1. Katılım 

Bir CDIO takımların ve ferdi yarışmacıların katıldığı Uluslararası bir At Terbiyesi 
Yarışmasıdır. 

Prensip olarak CDIO’lar sınırsız sayıda milletten yarışmacılara açıktır. (ayrıca 
bakınız Genel Kurallar Mad. 120.3). 

Fakat, bir CDIO’nun bu statüye ermesi için, en azından ev sahibi ülke dahil (her 
Ulusal Federasyon başına) bir takım ve en az altı takım davet edilmeli ve en az 
üç takım katılmalıdır. 

Aynı Ulusal Federasyondan takımlara ek olarak ferdi yarışmacılar da CDIO’lara 
katılamaz. Davet edilen tüm yarışmacılara eşit davranılması gerekir. 

CDIO kategorileri: 

CDIO3*: Maksimum CHF 50.000 / EUR 33.000 ödül verilen bir CDIO 

CDIO4*: Ödül miktarı CHF 50.001- 99.999 / EUR 33.001 – 64.999’I aşan bir 
CDIO 

CDIO5*: Ödül miktarı CHF 100.000 / EUR 65.000’I aşan bir CDIO 

1. 2. Öncelik. Tüm CDIO’lar Genel Yönetmelikler uyarınca CDI 3* ve CDI 2* 
yarışmalarına göre önceliklidir. CDI-W ’ lar CDI 3* ila 5* yarışmalarına göre 
önceliklidir . 
3. Takımlar. Resmi bir Grand Prix takım yarışması programa alınmalıdır. 
Takımlar aynı milletten en fazla dört (4) ve en az üç (3) yarışmacıdan 
oluşmalıdır. Yedek kombinasyonlara izin verilmez . 

4. Ferdi yarışmacılar 

Takım gönderemeyen Ulusal Federasyonlar, bir ya da iki ferdi yarışmacı 
gönderebilir. Bu yarışmacıların her biri bir ya da iki atla katılabilirler. Grand 
Prix’de her yarışmacı sadece bir ata binebilir. 

5. Formül ve Testler: 

Şampiyona Formülü: 

Yarışma Formülü: Test: Katılım: 

 

1. Takım Yarışması: Grand Prix testi Tüm biniciler 

2. Ferdi Yarışma: Grand Prix Special GP’den en iyi 30 
    (Bir takımın dört yarışmacısı da kalifiye olursa, hepsi yarışmaya katılabilir) 

3. Ferdi Yarışma Grand Prix Serbest stil GPS’den en iyi 15 

IOC tüzüğüne göre her ülkeden (Ekip şefi tarafından) seçilecek üç yarışmacı 
yarışmaya katılabilir. 
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Uluslar kupası Formülü: 
 
Yarışma Formülü: Test: Katılım: 
 
1. Takım Yarışması: Grand Prix testi Tüm biniciler 
 
2. Ferdi Yarışma: Grand Prix Special En çok 15 binici 
 
ve/veya 
 
2. Ferdi Yarışma              Grand Prix Serbest stil         En çok 15 binici 
 
(Bir takımın dört yarışmacısı da kalifiye olursa, hepsi yarışmaya katılabilir) 
 
Tüm gerekler için, 1 Ocak’ta yıllık olarak yayınlanan FEI At Terbiyesi 
Müsabakaları Şartnamesine bakınız. 
 

Teselli yarışması: Organizasyon Komitesi üç hakem tarafından yönetilen bir 
Teselli Intermediate II/ Grand Prix Serbest Stil yarışması da düzenleyebilir. 
Fakat bu yarışmanın sonuçları Dünya At Terbiyesi Sıralamasını etkilemeyecek 
ve sunulan para ödülü ferdi yarışmalardan daha düşük olacaktır. Bkz. Mad. 
422. 

 
CDIO yarışmalarının tüm gerekleri için, 1 Ocak’ta yıllık olarak yayınlanan FEI At 
Terbiyesi Müsabakaları Şartnamesine bakınız. 
 

6. Kura 

Bakınız Madde 425 

7. Hakem Heyeti 

Heyet başkanı ve diğer üyeler Ulusal Federasyon ve Organizasyon Komitesi 
tarafından, FEI’nin de onayıyla, FEI 4* ve 5* Hakemler listesinden atanır. 

CDIO’larda beş heyet üyesinden üçü yabancı ve farklı milletlerden olmalıdır. 

8. Temyiz Hakem Kurulu 

Temyiz Hakem Komitesinin başkanı ve diğer üyeleri organizasyon komitesi ve 
Ulusal federasyon tarafından, FEI’nin onayıyla 3*, 4*, 5* ve bu At Terbiyesi 
hakemlik seviyelerinden emekli herhangi hakemler arasından atanır. Temyiz 
Hakem Kurulunun en azından bir üyesi faal veya emekli bir At Terbiyesi Hakemi 
olmalıdır. En azından bir üye yabancı olmalıdır. 

(CDN yarışmaları da dahil olmak üzere) Temyiz Komitesi başkan ve üyeleri 
yarışma sırasında başka bir görev yapamazlar. 

9. Biniciler, Seyisler, Ekip Şefleri ve Takım Veterinerleri için 
Harcamalar ve İmtiyazlar  

CDIO3*: Organizasyon Komitesi Ulusal Federasyonun ahır, yiyecek ve 
konaklama masraflarını  FEI ile mutabakat halinde karşılamakta 
serbesttir. 

CDIO4*: Harcamalar ve İmtiyazlar: Konaklama, günde 3 yemek, ahır ücreti 
ve yem. 

CDIO5*: Harcamalar ve İmtiyazlar: Konaklama, günde 3 yemek, ahır ücreti ve 
yem. 
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Madde 445 FEI ŞAMPİYONALARI - ORGANİZASYON 

1. Her dört yılda bir, Olimpiyatlar arasındaki çift yılda FEI Dünya Ferdi ve 
Takım At Terbiyesi Yetişkinler Şampiyonası Genel  Yönetmelikte belirtilmiş olan 
öncelikle düzenlenir. 

2. Her iki yılda bir, Olimpiyatlar arasındaki tek yılda FEI Kıta Ferdi ve Takım At 
Terbiyesi Yetişkinler Şampiyonası Genel Yönetmelikte belirtilmiş olan öncelikle 
düzenlenir. 

3. Bu Şampiyonalar, Genel Yönetmelik ve At Terbiyesi Yarışmaları Kurallarına 
(II. ve VI. Bölüm) uygun olarak organize edilmelidir. Takımlarda en az altı 
yabancı takım veya Avrupa dışından bölgesel takımlar yarışmada temsil 
edilmelidir. 

1. 4. Grand Prix (Takım Şampiyonası Yarışması)  ve  Grand Prix Special (Ferdi 
Yarışma)  ve Grand Prix Serbest Stil Yarışmaları (Ferdi Yarışma) Şampiyona 
yarışmalarını oluşturur. 
Her üç yarışma için madalya verilir.  

Yarışma Formülü: Test: Katılım: 

Takım Yarışması: Grand Prix testi Tüm biniciler 

Ferdi Şampiyona Yarış.  Grand Prix Special GP’den en iyi 30 
(Bir takımın dört yarışmacısı da kalifiye olursa, hepsi yarışmaya katılabilir) 

Ferdi Şampiyona Yarış. Grand Prix Serbest stil GPS’den en iyi 15 

 

IOC tüzüğüne göre her ülkeden (Ekip şefi tarafından) seçilecek azami üç 
yarışmacı Grand Prix Serbest stil yarışmasına katılabilir. 

Şampiyonalarda Takım Şampiyonası dışında takım katılımlarına izin 
verilmeyecektir. Bir yarışmada bir binici birden fazla at binemez (Mad. 420 ve 
422 ’ yi karşılaştırın). 

Organizasyon Komitesi üç hakem tarafından yönetilen bir Teselli Grand Prix 
Serbest Stil yarışması da düzenleyebilir. Fakat bu yarışmanın sonuçları Dünya 
At Terbiyesi Sıralamasını etkilemeyecek ve sunulan para ödülü diğer 
yarışmalardan daha düşük olacaktır. Bkz. Mad. 422. 

5. Bu Şampiyonalar diğer tüm At Terbiyesi yarışmalarından önceliklidir. 

6. Bu şampiyonalardan önceki iki hafta içinde CDIO yapılmasına izin 
verilmeyecektir. Kıta şampiyonalarında bu, tüm kıta için geçerlidir. Bu kurala 
istisnalar şampiyona ülkesinin Ulusal Federasyonu ile mutabakat halinde FEI 
tarafından yapılabilir. 
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Madde 446 HAKEM HEYETİ VE TEKNİK DELEGE 

1. Hakem Heyeti : Tüm FEI Şampiyonaları ve Bölgesel Oyunlarda, heyet 
başkanı ve üyeleri FEI tarafından atanmalı ve FEI 5* ve 4* hakemler 
listesinden seçilmelidir (Madde 437).  

Küçük Tur: Prix Saint Georges, Intermediate I  veya  Intermediate  II 
yarışması düzenlenecekse, ayrı bir hakem heyeti davet edilmelidir. 

2. Yabancı Teknik Delege: Hakem heyetine dahil olmayan bir Yabancı Teknik 
Delege gerekli görüldüğü takdirde FEI tarafından FEI Bölgesel yarışmaları  ve  
şampiyonalara atanır. 
2.1 FEI Yetişkinler Kıta Şampiyonaları, FEI Dünya Şampiyonaları, Olimpiyatlar 
ve FEI Dünya Kupası™ At Terbiyesi Finallerinde, Yabancı Teknik Delege FEI At 
Terbiyesi Komitesi tarafından atanır. Bu kişi hakem heyeti başkanı veya üyesi 
olmamalı, FEI At terbiyesi Teknik Delege listesinden seçilmelidir. 

2.2 Yetişkinler Kıta Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları, Olimpiyat Oyunları, 
FEI Dünya Kupası Finalleri, Gençler Şampiyonaları ve FEI/WBFSH Dünya 
Yetiştiricilik Şampiyonaları için bir FEI Teknik Delegeler listesi, FEI sekretaryası 
tarafından düzenlenecektir. 

Teknik Delegelik için aranan özellikler şunlardır : 

1.  Bir FEI 4* Hakemi olmak; ve 

2.  En az 5 CDI 3* ve yukarısı/ CDIO yarışmasında organizasyon komitesi 
üyeliği yapmış olmak. 

Madde 447 TEMYİZ HAKEM KURULU 

Temyiz Hakem Komitesinin başkanı ve diğer üyeleri 3*, 4*, 5* ve bu At 
Terbiyesi hakemlik seviyelerinden emekli herhangi hakemler olabilir. Temyiz 
Hakem Kurulunun en azından bir üyesi faal veya emekli bir At Terbiyesi Hakemi 
olmalıdır. En azından bir üye yabancı olmalıdır. 

(CDN yarışmaları da dahil olmak üzere) Temyiz Komitesi başkan ve üyeleri 
yarışma sırasında başka bir görev yapamazlar. 

Madde 448 KATILIM 

1. FEI Genel Sekreterliğinin onayından sonra, Dünya At Terbiyesi 
Şampiyonaları ve Kıta At Terbiyesi Şampiyonaları için programlar, şartlar ve 
davetiyeler, ya şampiyonanın yapılacağı ev sahibi federasyon tarafından veya 
organizasyon komitesi tarafından ilgili federasyonlara gönderilir. 

1.1 Angajmanlar 

1. Angajmanlar aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: 
 
- Prensipte angajmanlar. Prensipte angajman katılım niyetinin beyanıdır. 
- Ön angajmanlar. Bu angajmanlar kesin angajman için belirtilmiş binici 
sayısının iki katından oluşur. 
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- Kesin Angajman. Bu angajmanlar müsabakaya katılacak binici ve atların 
isimlerinden oluşur ve en geç programda belirtilmiş olan tarihlerde 
Organizasyon Komitesi tarafından alınmalıdır. 
 
2. Tatminkar bir açıklama yapılmadıkça, prensipte angajman yaptıran ve 
müsabıklar tarafından temsil edilmeyen UF’ler cezalandırılabilir. 
 
1.2 Yedek biniciler/atlar:  

Kesin angajmanların yapılmasını takiben, Aday yarışmacı listesinde bulunan 
atlar ve yarışmacıların yerine yedeklerin geçirilmesi Organizasyon Komitesinin 
(OK) onayı ile yapılabilir. OK atlar ve binicilerin yerine yedek geçirilmesi için 
son tarihi programda belirtmelidir. Bu tarih asla veteriner muayenesi tarihinden 
sonra olamaz. 
 
 
2. Takımlar 

Her Ulusal Federasyon bir takım ile yarışmaya katılabilir. Her takım  üç  binici  
ve üç  at, veya dört  binici ve dört attan oluşmalıdır. Yedek kombinasyonlara 
izin verilmez. Dört yarışmacıdan oluşan bir takımda en iyi üç sonuç takım 
sonucu olarak alınır. 

3. Takımların yerine ferdi yarışmacılar 

Takım gönderemeyen federasyonlar, her birinin bir ya da iki atı olan bir (1)  ya 
da iki (2) yarışmacı gönderebilirler. Grand Prix sırasında her yarışmacı sadece 
bir at binebilir.  

4. Şampiyonayı düzenleyen Ulusal Federasyon her biri için bir at olmak üzere 
iki biniciyi, eğer programda varsa, küçük tura katılmak üzere gönderebilir. 
Bunlar Prix Saint Georges  ve/veya  Intermediate  I yarışmalarıdır. 

5. Intermediate II Yarışmaları veya Grand Prix için yaklaşık 40’tan fazla katılım 
olması durumunda, organizasyon yarışmayı iki ardışık güne bölmelidir. Bu 
durumda, her iki günü de aynı hakem heyeti yönetecekir. 

6. Şampiyonayla ilgili yarışmacılar için özel durumlar: 

6.1. Her birinin bir atı olmak üzere takım veya bir ya da iki ferdi yarışmacı 
göndermiş olan Ulusal Federasyonlar, toplamda iki at olmak üzere bir ya da iki 
yarışmacıyı ek olarak eğer programda varsa küçük turda, Prix Saint Georges 
veya Intermediate I yarışmalarında yarıştırabilirler. 

6.2. Eğer Intermediate II yarışması da düzenlendiyse, Grand Prix ’de yarışan 
bir binici bu yarışmaya sadece aynı atla katılabilir. 

6.3. Ek olarak gönderilen binici ve atların masrafları ve imtiyazları kendi 
federasyonlarının sorumluluğundadır. Organizasyon komitesi bu masraf ve 
imtiyazlara katkıda bulunmakta serbesttir. 
 

7. Kura: Başlama sırası için kura 

 Takım Yarışması Bakınız Madde 425  / 456 

 Ferdi Yarışmalar Bakınız Madde 425 
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Madde 449 KALİFİKASYON 

Yetişkinler Dünya ve Kıta At terbiyesi Şampiyonaları FEI tarafından yayınlanmış 
olan belirli kalifikasyon kriterleri uyarınca uygun olan tüm yarışmacılara açıktır. 

Madde 450 MASRAFLAR VE İMTİYAZLAR – BİNİCİLER, SEYİSLER, 
EKİP ŞEFİ VE TAKIM VETERİNERİ 

1. Biniciler, seyisler, ekip şefleri ve takım veterinerleri için konaklama, günde 3 
yemek, ahır ücreti, yem ve seyahat harcı masrafları karşılanacaktır. 

Harcamalar ve Ayrıcalıklar Genel Kurallar Mad. 132. ve  133. ’ te  ve  CDIO 3*  
için düzenlenmiştir  

2. Organizasyon Komiteleri resmi takımlara ait at başına bir seyisin yemek ve 
konaklama masraflarını, ve ayrıca bu atların yem ve tavla masraflarını yarışma 
dönemi boyunca karşılamakla yükümlüdür. 

3. Organizasyon Komiteleri aynı zamanda tüm Hakemlerin, Temyiz Hakem 
Kurulu Üyelerinin, Teknik Delegenin, Şef Görevlilerin ve resmi takımların – ekip 
şefleri, takım üyeleri ve ferdi katılımcılar dahil - seyis ve atların ulaşımını, tavla 
/ konaklama ve yarışma alanları ayrı olduğu taktirde yarışma dönemi boyunca 
karşılamakla yükümlüdür. 

Madde 451 SIRALAMA 

1. Takım Sıralamasına şu şekilde karar verilir : Bütün takım yarışmacıları 
arasında kazanan takım üç binicisinin yüzdeleri toplamı en yüksek olandır, 
ikinci takım bundan sonra gelendir, sıralama bu şekilde devam eder. 

Beraberlik. Yüzdelerin eşitliği durumunda, kazanan takım üç yarışmacısından 
en düşük sıradaki yarışmacısı en iyi sonucu almış olandır. Bu kural sadece 
birincilik ve ikincilik (altın ve gümüş madalya) için ve ilk üç takımın Olimpiyat 
Oyunları sıralaması olması durumunda geçerlidir. Takımların üçüncülük (Bronz 
Madalya) yüzdelerinin eşit olması durumunda ve Olimpik sıralama yoksa, 
takımlara aynı sıra verilir. 

2. Ferdi Sıralamaya şöyle karar verilir: 

Bütün yarışmalarda kazanan binici en yüksek yüzdeyi alan, ikinci binici bundan 
sonra gelendir, sıralama bu şekilde devam eder. 

Beraberlik. İlk üç için yüzdelerin eşitliği durumunda, en yüksek genel puanlar 
kimin daha üst sıralamaya sahip olacağını belirler. Eğer genel puanlar da 
eşitse, C hakeminin genel puanlarına göre karar verilir. 

Geri kalan sıralamalar için yüzdelerin eşitliği durumunda yarışmacılara aynı sıra 
verilir. 

Serbest Stil Testte yüzdelerin eşitliği durumunda, daha yüksek artistik puanlar 
kimin daha üst sıralamaya sahip olacağını belirler. Artistik puanların eşit olması 
halinde uyum puanlarına göre karar verilir. Eğer hala beraberlik varsa 
koreografi puanına göre karar verilir. 
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Takım veya ferdi yarışmalarda yüzde eklemesi olmayacak, tüm yarışmacılar 
sıfırdan (0) başlayacak yani tüm yarışmacılar her yarışmaya sıfır puan ile 
başlayacaktır. 

Madde 452 ÖDÜLLER VE PARA ÖDÜLÜ 

Para Ödülü. Genel Yönetmelikte Ödüller ve Para Ödülünden bahsedilmektedir 
(Mad. 111, 128, 129, 130). Şampiyonalar için sonuçta dağıtılacak ödüller 
yarışmaların şartları ile birlikte belirlenmeli ve ilgili Şampiyona için program ve 
davetiyeler birlikte gönderilmelidir (Mad. 448.1). 

Madalyalar. FEI Madalyaları takım şampiyonaları için ilk üç takıma, her iki 
ferdi şampiyonada da ilk üç biniciye verilecektir. Muhtemel beraberlikler için, 
Mad. 451.’e bakınız. 

Madde 453 DİĞER KONULAR 

Varolan kuralların kapsamadığı tüm durumlarda, Hakem Heyeti, Genel 
Yönetmelikler ve  At Terbiyesi Yarışmaları Kurallarına dayanarak, adil ve 
sportmence bir sıralama oluşturmak için karar verecektir. 
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EK- OLİMPİYAT OYUNLARI 

Olimpiyat Oyunları İçin Özel Yönetmelikler 

Madde 454 KATILIM 

Bu bölümde aksi ifade edilmedikçe, Takım At Terbiyesi ve Ferdi At Terbiyesi 
yarışmaları Bölüm II’ deki kurallara göre yapılır. 

1. Takımlar 

FEI tarafından yayınlanmış olan Olimpiyat Oyunları Kalifikasyon ve Uygunluk 
prosedürlerine göre uygun ve kalifiye olmuş bir Ulusal Federasyon, takım 
sıralaması için en iyi üç binicinin puanlarının sayıldığı üç at / binici 
kombinasyonuyla oluşturduğu bir takım ile katılabilir. 

2. Takım Yerine Ferdi Yarışmacılar 

Olimpiyat Oyunlarına bir veya iki yarışmacı ile katılmak için Kalifikasyon ve 
Uygunluk prosedürlerine göre kalifiye olmuş ve seçilmeye hak kazanmış Ulusal 
Federasyonlar, her binici bir atla ferdi yarışmaya katılabilir. Eğer bir UF üç (3) 
ferdi binici ile kalifiye olursa, o zaman karma bir takım oluşturulabilir. 

3. Yedek Biniciler/Atlar 

Her kalifiye Ulusal Takım başına bir yedek binici / at kombinasyonuna izin 
verilmektedir. Bu kural karma takımlar için geçerli değildir. 

Madde 455 YARIŞMA TESTLERİ 

Takım yarışması  - Grand Prix Testi 

Bütün yarışmacıların katılmak zorunda olduğu FEI Grand Prix testi Takım At 
Terbiyesi yarışmasıdır  

Ferdi yarışmalar -  Grand Prix Special ve Grand Prix Serbest stil 
Testleri 

Grand Prix Special 

FEI Grand Prix Special 25. sırayı paylaşanlar dahil başlangıç Grand Prix 
yarışmasındaki en iyi 25 at/binici kombinasyonu için zorunlu ve sınırlı olan 
ikinci ferdi kalifikasyon yarışmasıdır. IOC tüzüğüne göre her ülke için (Ekip Şefi 
tarafından seçilecek) maksimum üç binici katılabilir. 

Grand Prix Serbest stil Testi 

FEI Grand Prix Serbest Stil Testi 15. sırayı paylaşanlar dahil Grand Prix Special 
yarışmasındaki en iyi 15 at/binici kombinasyonu için zorunlu ve sınırlı olan son 
ferdi kalifikasyon yarışmasıdır. Serbest Stil Testte yüzdelerin eşitliği 
durumunda, daha yüksek artistik puanlar kimin daha üst sıralamaya sahip 
olacağını belirler. Artistik puanların eşit olması halinde uyum puanlarına göre 
karar verilir. Eğer hala beraberlik varsa koreografi puanına göre karar verilir. 
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Yedekler. Grand Prix Takım yarışmasına katılamayan binici / at kombinasyonu 
yerine, sıradaki yedek kombinasyon çekilen yarışmacıların yerini dolduracaktır. 

(Örneğin binicinin veya atın hastalığı / sakatlığı nedeniyle) kalifiye bir binici/at 
kombinasyonu yarışmaya katılamazsa, Grand Prix Special ve Grand Prix 
Serbest Stil yarışmalarında izin verilen binici sayısını doldurmak için sıradaki 
kalifiye olmuş binici/at kombinasyonuna izin verilir. Madde 424.’e bakınız. 

 

Madde 456 BAŞLAMA SIRASI 

Takım yarışması. Takım Yarışması (FEI Grand Prix) başlama sırası kuraları 
hem takım hem ferdi yarışmacıları kapsayacak şekilde ve elle çekilmesi halinde 
aşağıdaki gibi yapılacaktır (kura bilgisayarla da çekilebilir): 

1. Ferdi yarışmacıların isimleri bir kutuya (A) yerleştirilir. Bütün yarışmacıların 
sayısına eşit sayıda numara ikinci kutuya (B) yerleştirilir. 

Bir ferdi yarışmacının adı A kutusundan çekilirken, bu yarışmacının başlama 
sırası da B kutusundan çekilecek, ikinci ferdi yarışmacı için de aynısı yapılacak 
ve işlem bu şekilde devam edecektir. 

2. Takımların başlama sıralarına denk gelen numaralar (C) kutusuna 
yerleştirilirken, (D) kutusuna da yarışmacı takımların milliyetleri yazılır. Bir 
takımın milliyeti  D  kutusundan çekilirken, bu takımın başlama sırası da  C  
kutusundan çekilir. Kura son takım da çekilene kadar sürer. 

3. Her takımın Ekip Şefi takım içindeki başlama sırasını belirleyecektir. Ekip Şefi 
kuralar başlamadan en geç bir saat önce, kapalı bir zarf içinde takımındaki 
yarışmacıların başlama sırasını verecektir. 

3.1. Yarışma iki günde yapılacaksa, ferdi yarışmacıların kurası FEI Dünya At 
Terbiyesi Sıralamalarının ters sırasında çekilmelidir. En üst sıralarda yer alan 
yarışmacıların kurası ikinci gün çekilmelidir. Yarışma bir gün içinde yapılıyorsa, 
yarışmacılar iki gruba ayrılmalı ve dünya sıralaması listesinde en üst sıralarda 
yer alan yarışmacıların kurası ikinci grubun içinde çekilmelidir. 

4. Başlama listesi ferdi yarışmacıların kurada çıkan sıralara yerleştirmeleriyle 
düzenlenir. Kalan yerlere takım yarışmacıları da sırayla yerleştirilir.  

5. Ferdi yarışmalarda ise başlama sırası kurası şu şekilde çekilecektir: 

a) Grand Prix Special. Kura beş kişilik beş grubun kurasıyla oluşur. İlk 
yarışma olan Grand Prix sonrasında 25. – 21. sırada bulunan yarışmacılar ilk, 
1.– 5. sıradaki yarışmacılar ise en son başlar. 

b) Grand Prix Serbest stil. Grand Prix Serbest Stil başlama sırası kurası beş 
kişilik üç grupla belirlenir. Grand Prix Special ’de 15. – 11. sıraya yerleşmiş  
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olan yarışmacılar ilk, 1. – 5. sıralardaki yarışmacılar ise son olarak yarışır. 

Başlama sırası kurası programda belirtilmelidir. 

Madde 457 ATLARIN ÇALIŞTIRILMASI 

Yukarıda bahsedilen yarışmalarda yer alan herhangi bir at, eğer Olimpiyat 
Oyunlarının yapıldığı şehrin içinde veya dışında takım yarışmasından önce ve 
ferdi yarışmanın sonuna kadar yarışmacı dışında başka birisi tarafından 
eğitiliyor, biniliyorsa, bu durumların tamamında diskalifiye ile cezalandırılır. 
Yarışma alanına gelinmesinden itibaren, binicinin sadece atı yürütürken, lonjda 
çalıştırırken veya binerken (maksimum 120 cm uzunluğunda) kamçı 
kullanmasına izin verilir (lonj kamçısına izin verilir). Seyis de atı yürütebilir  
veya yukarıda belirtilen şekilde lonjda çalıştırabilir. Başkaları da, atın eğitimiyle 
bağlantılı olmaması kaydıyla, kamçı taşıyabilir.  

Madde 458 HAKEM HEYETİ 

FEI yedi üyeden oluşan bir Hakem Heyeti tayin edecektir. Hakem Heyetinin 
Başkanı tüm yarışmalarda hakemlik yaparken heyetin geri kalanı dönüşümlü 
olarak görev alacak, ve böylece her hakem yarışmaların ikisinde hakemlik 
yapmış olacaktır. Tüm hakemler farklı milliyetten ve en azından 5* seviyesinde 
olmalıdır. 

Madde 459 SIRALAMA 

1. Takımlar 

Kazanan takım üç yarışmacısı en yüksek toplam yüzdeyi alan takım olacaktır. 
İkinci takım ikinci en yüksek toplamı alan takım olacaktır vb.  

Beraberlik. Yüzdelerin eşitliği durumunda kazanan takım, sıralamadaki üç 
binicisinden en düşük puanı alan yarışmacısı, Grand Prix ’de en yüksek puanı 
alan takım olacaktır. Eğer hala eşitlik varsa, kazanan takım alttan ikinci sırada 
yer alan yarışmacısı en yüksek skora sahip olan takım olacaktır. 

2. Ferdiler 

Eşit seviyede kabul edilen Grand Prix Special ve Grand Prix Serbest Stil 
yarışmalarının tamamı son ferdi sıralamada sayılır. 

Üç ondalık sayıya kadar puanların yüzdesi, her iki yarışmada, sıralama için 
hesaplanır. Verilen yüzde puanlar toplanır  ve  bu yarışma için verilen 
yarışmacının son yüzdesini hesaplamak için beşe bölünür. İki yarışmanın 
yüzdesi, son sıralamayı elde etmek için toplanır  ve  ikiye bölünür. Her 
yarışmacı için son sonuç, yüzde olarak skor şeklinde verilir. 

Sonuçların yayınlanması için Madde 435.’ e bakınız. 

Beraberlik: Eğer iki yarışmacı aynı son puanı almışsa karar Serbest Stil 
skoruna bakılarak verilecektir. Eğer hala beraberlik varsa, Grand Prix Serbest 
Stilde artistik puanı daha yüksek olan yarışmacı bir üst sıraya yerleştirilecektir. 
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EK- GYB 

GENÇ YETİŞKİN BİNİCİLER İÇİN KURALLAR 
9. basım, 1 Ocak 2009’dan itibaren geçerlidir 

Bölüm I Giriş 

Madde GY-0 GENEL 

Genç Yetişkin Binicilerin katılımı dünyada atlı sporların gelişiminde önemli bir 
role sahiptir. Aşağıdaki kuralların amacı tüm dünyada genç yetişkin biniciler için 
düzenlenen yarışma ve müsabaka tiplerini standart bir hale getirmek ve genç 
yetişkin binicilerin özel sorunlarını ele almaktır. 

Madde GY-1 YÖNETMELİĞİN ÖNCELİĞİ 

İşbu FEI Yönetmeliğinde ele alınmamış tüm konular için, Genel Yönetmelik, 
Veteriner Yönetmeliği ve At Terbiyesi Yarışmalarının Kuralları geçerlidir. 

Madde GY-2 GENÇ YETİŞKİN BİNİCİNİN TANIMI 

Bir kişi, takvim yılıyla 16 yaşına ulaşmasından itibaren, takvim yılıyla 21 yaşına 
gelene kadar  Genç  Yetişkin Binici  olarak yarışabilir. 

Bölüm II  Uluslararası Yarışmalar ve Şampiyonalar 

Madde GY-3 ULUSLARARASI YARIŞMALAR 

1. Yarışma Tipleri. Genç Yetişkinler için aşağıdaki yarışma tipleri uygulanır: 
Uluslararası Yarışmalar (CDIY), Resmi Uluslararası Yarışmalar (CDIOY)  ve  
Şampiyonalar. 

2. Bir Genç Biniciler Şampiyonası veya CDIOY yarışmasının iki hafta öncesinde 
bir CDIY yarışması, söz konusu Şampiyona veya CDIOY organizasyon 
komitesinin  ve  FEI Genel Sekreterinin onayı olmaksızın düzenlenemez. 

3. Uluslararası Yarışmalar (CDIY) 

3.1. Bir CDIY ev sahibi ülkeden ve sınırsız sayıda yabancı ülkeden ferdi 
yarışmacıya açık uluslararası bir yarışmadır. 
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Bir CDIY sırasında resmi olmayan takım yarışmaları yapılamaz. 

4. Resmi Uluslararası Yarışmalar (CDIOY) 

4.1. Bir CDIOY takımlarca temsil edilen üç ya da daha fazla ülkeye açık 
Uluslararası bir yarışmadır. 

4.2. İşbu Yönetmelikte belirtilmiş olan ve Şampiyonalar için geçerli kurallar 
uyarınca, CDIOY ferdi ve takım resmi yarışmaları içermelidir. 

Madde GY-4 ŞAMPİYONALAR 

1. Şampiyonalar kesinlikle Genel Yönetmelik, At Terbiyesi Yarışmalarının 
Kuralları, işbu özgün Yönetmelik ve burada belirtilmiş olan kurallar uyarınca 
düzenlenmelidir. 

2. Prensip olarak, Şampiyonaların yapılabilmesi için, en az dört milletten 
yarışmacı olması gerekir. Fakat Avrupa dışında, Şampiyonalar ev sahibi ülke de 
dahil olmak üzere en az iki millettin katılımıyla yapılabilir. Şampiyona katılım 
süresinin kapanışından sonra ve Şampiyonanın başlamasının öncesinde çekilen 
bir ülke de temsil edilmiş sayılacaktır. 

3. Şampiyonalar uzun bir okul tatiline denk getirilmelidir. 

4. Hava şartları kapalı alanda yarışmayı gerektirmedikçe, şampiyonalar açıkta 
yapılmalıdır. 

5. Para ödülü verilmedikçe, giriş ve katılım ücreti alınmamalıdır. FEI bu 
Şampiyonalar için yıllık olarak maksimum bir angajman ücreti belirleyebilir. 

Bölüm III Uluslararası Yarışmalar ve Şampiyonalara 
Katılım Kriterleri  

Madde GY-5 GENEL 

1. Bölgesel ve Olimpik Yarışmalarda, Genç Yetişkin Biniciler 16 yaşından 
itibaren At Terbiyesi yarışmalarına katılabilirler. 

2. Eğer yaşı tutuyorsa, bir genç yetişkin binicinin bir atla Genç Yetişkinler 
klasmanında bir yarışmaya katılması, başka bir atla yetişkinler klasmanında bir 
yarışmaya katılmasını engellemez. 

3. Eğer bir yarışmacı bir disiplinde Genç Yetişkinler klasmanında bir yarışmaya 
katıldıysa, artık aynı disiplinden Gençler klasmanında yarışmaya katılamaz. 

4. Bir yarışmacı belirli bir disiplinde Yetişkinler klasmanında bir Şampiyona 
veya Bölgesel (Grand Prix seviyesinde) yarışma veya Olimpik Yarışmalarda 
yarıştıysa, artık aynı disiplinde Genç Yetişkinler için düzenlenen şampiyonalara 
katılamaz. 
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Madde GY-6 KATILIM 

1. Genç Yetişkin Biniciler aynı yıl içinde hem Ustalar hem de Genç Yetişkin 
Biniciler Şampiyonasına katılamazlar. 

2. Uluslararası bir Yetişkinler Şampiyonası veya Bölgesel veya Olimpiyat 
Oyunları Grand Prix yarışmasına katılmış bir Genç Yetişkin Binici daha sonraki 
Genç Yetişkin Biniciler Uluslararası At Terbiyesi yarışmalarına katılamaz. Ancak,  
Genç Yetişkin binicinin herhangi bir Uluslararası Yetişkinler Yarışmasına 
katılması Genç Yetişkin Binici statüsünü etkilemez 
3. 3. Kalifikasyon standartları her Avrupa Şampiyonası için belirlenecektir. 
Bunlar her yılın 1 Ocak tarihinden önce yayınlanacaktır. 

Bölüm IV Uluslararası Yarışmalar ve Şampiyonaların 
Kuralları 

Madde GY-7 AT TERBİYESİ TESTLERİ, TAKIMLAR, KIYAFET, 
HAKEMLER, TEKNİK DELEGE 

1. Genç Yetişkinler için At Terbiyesi yarışmaları genel olarak Yetişkinler 
yarışmalarıyla aynı kurallara tabidir. 

2. At terbiyesi Testleri 

Genç Yetişkinler için FEI Resmi At Terbiyesi Testleri aşağıdaki gibidir 

1. Başlangıç Sınıfı Yarışma Testi Tüm binicilere açıktır  

2. Takım yarışması Testi Tüm binicilere açıktır 

3. Ferdi yarışma Testi – Prix St Georges Tüm binicilere açıktır 

4. Genç  Yetişkin Biniciler Serbest stil Testi Ferdi yarışmanın en iyi 15’i 

 

2.1. Başlangıç Sınıfı Yarışma Testi isteğe bağlıdır. Eğer Başlangıç Sınıfı At 
Terbiyesi Testi yapılmadıysa, binicilere takım yarışmasından önce yarışma 
alanında çalışmaları için süre verilmelidir. 

2.2. Takım yarışması Testi. Takım testi aynı zamanda ferdi yarışmalar için ilk 
ferdi kalifikasyon yarışmasıdır. 

2.3. Ferdi yarışma Testi.  Bu müsabaka takım yarışmasına katılmış olan tüm 
binicilere açıktır. 

2.4. Genç Yetişkin Binici Serbest Stil Testi. Bu yarışma, daha önce serbest 
stil yarışmalarına katılma isteğini belirtmiş ve Genç Yetişkinler Prix St Georges 
yarışmalarında kalifiye olmuş en iyi 15 at / binici kombinasyonu için sınırlı ve 
zorunludur. Biniciler yarışmaya sadece bir atla katılabilirler. 

2-4 numaralı testler CDIOY ve Şampiyonalar için zorunludur ve tüm diğer 
Uluslararası Gençl Yetişkiner At Terbiyesi Yarışmaları için de tavsiye edilir. Bu 
testlerin tümü ezbere yerine getirilmelidir. 
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2.3. Teselli Yarışması. Genç Yetişkin Biniciler Serbest Stil yarışmaları için 
kalifiye olamayan atlar / biniciler için, eğer programda varsa, bir teselli 
yarışması (Prix Saint Georges veya Genç Yetişkin Biniciler Serbest Stil Testi) 
düzenlenebilir. Teselli armağanları ayni olmalı veya nakdi olursa bile 
kalifikasyon yarışma testinde verilenden az olmalıdır. Teselli yarışması 
programda ve sonuçlar listesinde açıkça belirtilmeli ve üç hakem tarafından 
değerlendirilmelidir. 

3. Genç Yetişkin Binicilerin Genç Yetişkinler veya Yetişkinler yarışmalarında yer 
alıp almamasına bakılmaksızın: 

- Takımlar, At Terbiyesi Yarışmaları kuralları madde 428’e tamamen uygun 
olmalıdır. 

- Kıyafet, At Terbiyesi Yarışmaları kuralları madde 427’ye tamamen uygun 
olmalıdır.  

4. Hakemler 

CDIY: 5 FEI Hakeminden oluşan bir hakem heyeti olmalı ve farklı milliyetten 
en azından 2 yabancı hakem bulunmalıdır. 2 hakem en azından 4* veya 5* 
hakem olmalıdır. 

CDIOY:  5 FEI Hakeminden oluşan bir hakem heyeti olmalı ve farklı milliyetten 
en azından 3 yabancı hakem bulunmalıdır. 3 hakem en azından 4* veya 5* 
hakem olmalıdır. 

Şampiyonalar. Genç Yetişkin Şampiyonaları için farklı milliyetlerden en 
azından beş 4* ve 5* hakem atanır. Ev sahibi Federasyondan bir yedek hakem 
de atanabilir. FEI At terbiyesi Komitesi Şampiyonalar için Hakem Heyetinin 
üyelerini atayacaktır.   

Eğer bir Genç Yetişkin Binici Şampiyonası Gençler Şampiyonası ile aynı 
zamanda yapılıyorsa, iki başkan ve sekiz üyeden oluşan karma bir Hakem 
Heyeti olabilir. Bakınız Madde 437. 

5. Teknik Delege 

CDIOY’lar. Bu yarışmalar için teknik delege hakem heyeti üyelerinden 
atanmalıdır.  

Şampiyonalar. FEI At terbiyesi Komitesi Hakem Heyetine ek olarak bir Teknik 
Delege atayacaktır. Eğer Genç Yetişkinler Şampiyonası Gençler Şampiyonasıyla 
aynı zamanda yapılıyorsa, bir yabancı teknik delege her iki şampiyonada da 
görev yapabilir. 

Bölüm V Diğer Hususlar 

Madde GY-8 HARCAMALAR VE İMTİYAZLAR 

1. Yarışmalar 

Genç Yetişkin Biniciler için düzenlenen yarışmalarda organizasyon komitesi, 
davet edilen yarışmacıların Ulusal federasyonlarıyla beraber, maddi destek ve 
otel, pansiyon veya aile yanında konaklama desteği ayarlamak ve vermekte 
özgürdür. Genel Yönetmelik bu yarışmalar için geçerli olmasa da, Organizasyon 
Komiteleri arasında bir müzakere temeli olarak alınır. 

2. Şampiyonalar ve CDIOY’lar 
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2.1. Ulusal Federasyonlar kendi Ekip Şeflerinin, binicilerinin, seyis ve atlarının 
Şampiyona ve CDIOY (yarışmaları) yerine geliş ve gidiş masraflarından 
sorumludur. 

2.2. Organizasyon Komiteleri için 1. paragraf aynen geçerli olmakla birlikte, 
aşağıdaki asgariler küresel angajman ücretine dahil edilecektir: 

- Atların ahır ve yem masrafları. 

Prensip olarak tavla ve yem ücretsiz olmalıdır, fakat mantıklı bir ücret istemek 
Ulusal Federasyonların inisiyatifine bırakılmıştır. Eğer ücret alınacaksa bu 
durum programda belirtilmelidir. 

Seyisler için tavlaların yakınında konaklama olanağı verilmelidir. 

- Biniciler ve Ekip Şefleri için bir ana yemek, mümkünse akşam yemeği,  
(yarışma alanında  veya  başka bir yerde) verilmelidir. 

Eğer konaklama ücretsiz sağlanmayacaksa, uygun konaklama yerleri 
ayarlanmalı ve tavsiye edilen fiyatlar programda belirtilmelidir. 

- Madde 133.1 (at sahipleri) geçerlidir. 

- Ev sahibi ülkenin sınır geçişlerinde ve yarışma alanında veteriner ve 
görevlilerin masrafları, organizasyon komitesi tarafından kararlaştırılıp 
ödenmelidir. 

2.3. Görevliler için, Genel Yönetmelik geçerli olacaktır. 

3. Bütün imtiyazlar Veteriner Kontrolünden bir gün önce  veya  Şampiyonanın 
bir gün sonrasına kadar tanınmalıdır. 

4. Ekip Şefleri yarışma boyunca takımlarının ve ferdi yarışmacıların 
davranışlarından sorumludur. Doğan zararlardan kendileri ve Ulusal 
Federasyonları sorumlu tutulacaktır. Eğer yarışmacılar özel evlerde 
konaklamıyorsa, Ekip Şefiı takımıyla ve ferdi yarışmacılarla beraber kalmalıdır. 

CDIOY ve Şampiyonalar sırasında, Temyiz Komitesi zararları tazmin etme 
yetkisine sahip olacaktır. FEI hukuk sistemine göre Temyiz Komitesi ceza 
verebilir ve yarışmanın herhangi bir aşamasında kabul edilemez davranışlar 
sebebiyle takımları  veya  ferdi yarışmacıları diskalifiye etme hakkına sahiptir. 

Madde GY-9 ÖDÜLLER 

1. Genç Yetişkinler Yarışmalarında ayni veya nakdi bir ödül verilmelidir.  

2. FEI Şampiyonaları hariç her yarışmada, eğer para ödülü verilmiyorsa, bir 
kurdele ve ayni ödül veya bir hatıralık, en az beş ödül olmak üzere, yarışmaya 
katılan her dört yarışmacı başına verilmelidir. En azından ilk dört ferdi biniciye 
olmak üzere ahır plaketleri de verilmesi tavsiye edilir. 

3. Bir FEI Şampiyonasında aşağıdaki asgari miktarda ödül verilmelidir: 

3.1. Başlangıç seviyesi ve teselli yarışmalarında, en az beş ödül ve yarışmaya 
katılan her dört binici için bir ödül olmak üzere,  para ödülü ve/veya ayni 
ödüller, plaketler ve kurdeleler.  

3.2. Takım Şampiyonasında, FEI madalyaları (bkz. Genel Yönetmelik) 
verilmelidir. Kupalar, Genel Kurulda kazanan Ulusal Federasyona verilecektir. 
Ayrıca, at sahiplerine ayni veya nakdi ödüller, ilk dörde giren takımların her 
yarışmacısına kurdele veya plaket verilmelidir. 
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3.3. Şampiyona yarışmalarında (Prix St Georges ve Genç Yetişkin Serbest stil), 
FEI madalyaları (bakınız Genel Yönetmelik) ve ilaveten, en az beş ödül ve 
yarışmaya katılan her dört binici için bir ödül olmak üzere,  para ödülü ve/veya 
ayni ödüller, plaketler ve kurdeleler. 

3.4. FEI Şampiyonalarında, ödüllerin verilmesine ve madalya törenlerine büyük 
özen gösterilmeli ve seremoniler yarışma alanında yapılmalıdır.  

3.5. Tüm Ekip Şefleri ve yarışmacılara organizasyon komitesi tarafından 
hatıralık ve  plaket verilmelidir. 

3.6. Organizasyon komitesi, örneğin aşağıdaki gibi, mümkün olduğunca 
fazladan ödül vermelidir: 

3.6.1. En iyi stile sahip binici (bkz. 3.6.2 ve 3.6.3), 

3.6.2.. En iyi bayan yarışmacı, 

3.6.3. En iyi erkek yarışmacı, 

3.6.4. En popüler, 

3.6.5. Sportmenlik ödülleri. 

 Madde GY-10  ATLARIN ÇALIŞTIRILMASI 

Her ne olursa olsun, planlı Veteriner Muayenesinden 24 saat öncesinde ve tüm 
müsabakanın süresi boyunca yarışmacı dışında başka biri tarafından binilerek 
eğitim verilen hiçbir at bir yarışmaya katılamaz ve diskalifiye edilir. 

Yarışma alanına gelinmesinden itibaren, binicinin sadece atı yürütürken, lonjda 
çalıştırırken veya binerken (maksimum 120 cm uzunluğunda) kamçı 
kullanmasına izin verilir (lonj kamçısına izin verilir). Seyis de atı yürütebilir  
veya yukarıda belirtilen şekilde lonjda çalıştırabilir. Başkaları da, atın eğitimiyle 
bağlantılı olmaması kaydıyla, kamçı taşıyabilir.  

Madde GY-11 PROGRAM 

Genel Yönetmeliğe ve At Terbiyesi Yarışmaları İçin FEI Taslak Programlarına 
bakınız. 

Ayrıca programda aşağıdakiler de belirtilmelidir: 

1.1. Ekip Şefi ve yarışmacıların otelde veya aile yanında konaklamaları. 

1.2. Ebeveynlerin Organizasyon Komitesi aracılığıyla değil doğrudan 
rezervasyon yaptırabileceği bir oteller listesi de dahil olmak üzere, ebeveynler 
için yapılan düzanlemeler, 

1.3. Öncesinde ve sonrasında masrafların karşılanmayacağı varış ve ayrılış 
tarihleri,  

1.4. Yarışma yeri haritası, pasaport ve vize işlemleri kuralları, iklim, gereken 
giysi çeşitleri vb. gibi diğer faydalı bilgiler 

2. Bu programın birkaç kopyası Yarışma veya Şampiyonanın başlamasından en 
az 8 hafta  önce tüm Ulusal Federasyonlara gönderilmelidir. 
3. Yaklaşık başlangıç ve bitiş saatleri. 
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Bölüm VI Kıta ve Bölgesel At terbiyesi 
Şampiyonaları 

Madde GY-12 ANGAJMANLAR 

1. FEI Genel Sekreterinin onayını takiben, davetiye ile beraber program da ev 
sahibi ülke Ulusal Federasyonu tarafından kıta veya bölgenin federasyonlarına 
gönderilecektir. 

2. Takımlar 

Her Ulusal Federasyon bir takım gönderebilir. Her takım üç yarışmacı ve üç at 
veya dört yarışmacı ve dört attan oluşmalıdır. Yedek kombinasyonlara izin 
verilmez. 

Dört yarışmacıdan oluşan takımlarda, sadece en iyi üç sonuç takım sonucu 
olarak alınacaktır. Her yarışmacı şampiyona sırasında sadece bir at binebilir. 
Organizasyon komitesi binicilerle aynı ayrıcalıklar verilen Ekip Şefine bir 
davetiye göndermelidir. Fakat Avrupa dışında, ilgili Ulusal Federasyonlar takım 
sayısını ve takım temsili bölgesel kurallarını belirleyebilir. 

3. Takımlara ilaveten ferdi biniciler 

Takımlara ilaveten ferdi yarışmacılara izin verilmez. 

4. Takımların yerine ferdi biniciler 

Takım gönderemeyen bir ulusal federasyon her birinin bir atı olacak bir ya da 
iki ferdi binici gönderebilir. 

5. Seyisler. Ulusal Federasyonlar her atla beraber bir seyis gönderebilir.  

6. UF’ler Genel Yönetmelik Madde 448 uyarınca üç aşamalı angajman 
yapmalıdırlar. 

Madde GY-13 KALİFİKASYONLAR 

1. Atlar 

1.1. Kalifikasyonlar kesinlikle madde GB-6.’ ya uygun olmalıdır. 

1.2. Bir Yetişkinler Şampiyonası, CDIO veya CDI ile aynı zamanda, hemen 
hemen aynı zamanda ve aynı yerde yapılan Gençl Yetişkiner Yarışmasında, aynı 
ata hem yetişkin hem genç genç yetişkin binici binemez. 

2. Yarışmacılar 

Kalifikasyonlar kesinlikle madde GB-6.’ ya uygun olmalıdır. 

Madde GY-14 YARIŞMALAR VE TESTLER 

1. Yarışmalar aşağıdakilerden oluşacaktır: 

A. At terbiyesi Takım Şampiyonası 

A1 Bu Takım At terbiyesi Yarışmasıdır.  
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Koşulacak test:  Genç Yetişkinler At Terbiyesi Takım Testi. Tüm yarışmacılar 
için zorunludur. 

B. Ferdi At terbiyesi Şampiyonaları 

Genç Yetişkinler At Terbiyesi Ferdi Yarışma Testi ve Genç Yetişkinler Serbest 
Stil Testi Ferdi Şampiyonalarıdır. 

B1 Ferdi yarışma Finali 

Ferdi yarışma Prix St Georges Testi tüm binicilere açık ilk ferdi şampiyonadır. 
Eğer bir takımın dört binicisinin tümü de kalifiye olursa, bu yarışmaya 
katılabilirler. 

B2 Genç Yetişkin Binici Serbest stil Finali 

Genç Yetişkin Binici Serbest stil Testi, 15. sıra için berabere kalan biniciler de 
dahil olmak üzere, B1 yarışmasında en iyi 15 sırayı alan biniciler ile sınırlı ve bu 
biniciler için zorunlu Ferdi Serbest Stil Şampiyonasıdır. Bir ülkeden en fazla üç 
binici katılacaktır. Serbest Stil Testte yüzdelerin eşitliği durumunda, daha 
yüksek artistik puanlar yarışmacıyı bir üst sıraya yerleşecektir. 

Takım veya ferdi yarışmalarından yüzde eklenmesi olmayacak bütün 
yarışmacılar sıfırdan başlayacaktır. 

Binicinin  ve/veya  atın raporlu hastalığı durumunda, izin verilen yarışmacı 
sayısının tamamlanması için sıralamadaki bir sonraki at/binici bir üst sıraya 
çıkacaktır. Bkz. Mad. 424. 
CDIO ve Şampiyona sınıflarında bir ulusal federasyondan  4  binici kalifiye 
olmuş  ve ilk  15’in içinde sadece 3 binici katılabiliyorsa, bunlardan bir 
binicinin/atın raporlu hastalığı durumunda 4. binici bu binicinin yerini alabilir. 
Mad. 424’e bakınız. 

Takım At Terbiyesi Yarışması ve Ferdi At Terbiyesi Yarışması, işbu bölümde aksi 
belirtilmedikçe, Yetişkinler At Terbiyesi Kuralları’nın 2. Bölümündeki kurallara 
göre yapılacaktır. 

Şampiyona Formulü 

1. ve 2. Gün Takım testi Tüm biniciler 

3. ve 4. Gün  Ferdi Test  Tüm biniciler 

5. Gün Serbest stil Testi Ferdi testin en iyi 15’i 

Başlangıç sırası kurası 

A1 Takım yarışması Madde 425/456’ya bakınız 

B1 Ferdi Test 5’li gruplar halinde, Takım yarışması 
sonuçlarının tersine göre kura  

B2 Serbest stil Testi Madde 425’e bakınız  

Madde GY-15 TAKIM SIRALAMASI 

1. Yarışma A1’de (Mad. GYB-14.) kazanan takım (en iyi üç yarışmacı) en 
yüksek toplam yüzdelere sahip olan, ikinci olan en yüksek ikinci toplam skora 
sahip olandır. Sıralama bu düzenle devam edecektir. 

2. Beraberlik. Eğer iki veya daha fazla takım aynı yüzdeyi kazanırsa, kazanan 
takım üçüncü sıradaki yarışmacısı en iyi sonucu almış olandır. Üçüncülük için 
puanların eşitliği durumunda, (bronz madalya) bkz. Mad. 434 ve 451. 
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Madde GY-16 FERDİ SIRALAMA 

1. Yarışma A1, B1 ve B2’de (Mad. GYB-14.) kazanan en yüksek toplam 
yüzdelere sahip olan, ikinci olan en yüksek ikinci toplam skora sahip olandır. 
Sıralama bu düzenle devam edecektir. 

Beraberlik. İlk üç sıralama için yüzdelerin eşitliği durumunda, en yüksek genel 
puanlar sıralamayı belirler. Bakınız Madde 451. Kalan sıralamalarda yüzdelerin 
eşitliği durumunda, A1 ve B1 ’ de yarışmacılara aynı sıralama verilecektir. 

2. Nihai Ferdi Serbest stil Sıralaması Serbest Stil yarışmasının sonucuna göre 
belirlenecektir. Eğer iyi yarışmacı aynı skora sahipse, sıralama artistik puanlara 
göre belirlenecektir.  

Madde GY – 17  ÖDÜLLER VE PARA ÖDÜLLERİ 

Para ödülü. Genel Yönetmelikte Ödüller ve Para Ödülleri ele alınmıştır. 
Şampiyonalar için ödüllerin dağılımı yarışma koşullarında belirtilmeli ve ilgili 
şampiyona için davetiyeler ve programlar ile birlikte gönderilmelidir. 

Madalyalar. Takım Şampiyonasındaki ilk üç takıma ve Ferdi Şampiyona ile 
Ferdi Serbest Stil Şampiyonasındaki ilk üç ferdi biniciye FEI Madalyaları 
verilecektir.  
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EK J 

GENÇLER İÇİN KURALLAR 
9. basım, 1 Ocak 2009’dan itibaren geçerlidir 

Bölüm I   Giriş 

Madde G-0 GENEL 

Genç Binicilerin katılımı dünyada atlı sporların gelişiminde önemli bir role 
sahiptir. Aşağıdaki kuralların amacı tüm dünyada genç biniciler için düzenlenen 
yarışma ve müsabaka tiplerini standart bir hale getirmek ve genç binicilerin 
özel sorunlarını ele almaktır. 

Madde G-1 YÖNETMELİĞİN ÖNCELİĞİ 

Güncel FEI Yönetmeliğinde ele alınmamış tüm konular için, Genel Yönetmelik, 
Veteriner Yönetmeliği ve At Terbiyesi Yarışmalarının Kuralları geçerlidir. 

Madde G-2 GENÇ BİNİCİNİN TANIMI 

Bir kişi, takvim yılıyla 14 yaşına ulaşmasından itibaren, takvim yılıyla 18 yaşına 
gelene kadar  Genç  Yetişkin Binici  olarak yarışabilir. 

Bölüm II  Uluslararası Yarışmalar ve Şampiyonalar 

Madde G-3 ULUSLARARASI YARIŞMALAR 

Bakınız Madde GY-3, ancak, “Genç Yetişkinler” ibaresinin yerine “Gençler” ve 
“GY” ibaresinin yerine “G” kullanılacaktır. 

Madde G-4 ŞAMPİYONALAR 

Bakınız Madde GY-4. 
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Bölüm III Uluslararası Yarışmalar ve Şampiyonalara 
Katılım Kriterleri  

Madde G-5 KATILIM 

1. CDI’ler ve Gençler Şampiyonaları, 14 yaşına girdiklerin yılın başından 
itibaren 18 yaşına girdikleri yılın sonuna kadar yarışmacılara açıktır. 

2. Genç biniciler – 16 yaşlarına girdikleri yıldan itibaren – CDI, CDIO ve Genç 
Yetişkinler ve Yetişkinler Kıta Şampiyonaları ile Dünya Şampiyonalarında, 
Bölgesel ve Olimpiyat Oyunlarında yarışabilir, ama aynı yılda sadece bir 
Şampiyonaya katılabilirler. 

3. Yetişkinler Kıta ve Dünya Şampiyonaları veya Bölgesel ve Olimpik Oyunlarda 
– Grand Prix – .yarışan bir Genç binici artık Gençler ve Genç Biniciler 
klasmanında uluslararası at terbiyesi yarışmalarında aynı atla yarışamaz. 

Ancak Genç bir binicinin Yetişkinler için herhangi başka bir at terbiyesi 
yarışmasına katılması bu binicinin Genç binici statüsünü etkilemez. 

4. Madde GY-6.3 geçerlidir. 

Bölüm IV Uluslararası Yarışmalar ve Şampiyonalar için 
Kurallar 

Madde G-6 GENEL 

1. Gençler için At terbiyesi Yarışmaları genel olarak Yetişkinler için At Terbiyesi 
Yarışmaları için belirtilmiş olanlarla aynı kurallar çerçevesinde tertiplenir. 

2. Gençler için At terbiyesi Testleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Başlangıç Sınıfı Yarışma Testi Açık  

 2. Takım yarışması Testi Açık 

 3. Ferdi yarışma Testi Açık 

 4. Gençler Serbest stil Testi Ferdi. Yarış. En iyi 15’i 

2.1 Gençler Serbest stil Yarışması. Bu yarışma 15. de dahil olmak üzere 
ferdi yarışmada ilk 15’e girmiş ve daha önceden Serbest Stil yarışmasına 
deklare olmuş 15 en iyi at / binici kombinasyonu ile sınırlı ve bu 
kombinasyonlar için zorunludur. Biniciler yarışmaya bir atla katılabilir. 

2.2. Teselli Yarışması. Gençler Serbest Stil Yarışmaları için kalifiye olamamış 
yarışmacılara (Ferdi Yarışma Testi veya Serbest Stil Test şeklinde) bir teselli 
yarışması, eğer programda varsa, yapılabilir. Fakat ödüller ayni olmalı veya 
nakdi ise kalifikasyon yarışmalarında verilen nakdi ödülden daha az olmalıdır. 
Gerek teselli yarışmaları gerekse bunların sonuç listeleri açıklanmalı ve yarışma 
sadece 3 hakem tarafından değerlendirilmelidir. 

3. Gençler At Terbiyesi Yarışmalarında Kıyafet ve Takımlar için, bakınız Madde 
G -16. 
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4. Hakemler 

CDIJ: 5 FEI Hakeminden oluşan bir hakem heyeti olmalı ve farklı milliyetten en 
azından 2 yabancı hakem bulunmalıdır. 2 hakem en azından 4* veya 5* hakem 
olmalıdır. 

CDIOJ:  5 FEI Hakeminden oluşan bir hakem heyeti olmalı ve farklı milliyetten 
en azından 3 yabancı hakem bulunmalıdır. 3 hakem en azından 4* veya 5* 
hakem olmalıdır. 

Şampiyonalar. Gençler Şampiyonaları için farklı milliyetlerden en azından beş 
4* ve 5* hakem atanır. Ev sahibi Federasyondan bir yedek hakem de 
atanabilir. FEI At terbiyesi Komitesi Şampiyonalar için Hakem Heyetinin 
üyelerini atayacaktır.  Bakınız Madde GY-7. 

5. Teknik Delege 

CDIOJ’ler. Bu yarışmalar için teknik delege hakem heyetinin içerisinden 
atanmalıdır. 

Şampiyonalar. FEI At Terbiyesi Komitesi hakem heyetine ek olarak bir teknik 
delege atayacaktır. Bkz. Madde GY-7. 

Bölüm V Diğer Hususlar 

Madde G-7 HARCAMALAR VE İMTİYAZLAR 

Bakınız Madde GY-8. 

Madde G-8 ÖDÜLLER 

Bakınız Madde GY-9. 

Madde G-9 ATLARIN ÇALIŞTIRILMASI 

Bakınız Madde GY-10. 

Madde G-10 PROGRAM 

Bakınız Madde GY-11. 

Bölüm VI Kıta ve Bölgesel At terbiyesi Şampiyonaları 

Madde G-11 GENEL 

1. Gençler At Terbiyesi Şampiyonaları tercihen Genç Yetişkinler Şampiyonasıyla 
aynı anda yapılmalıdır. Bu durumda, çok az binicinin katılması durumu dışında, 
iki hakem heyeti ve iki yarışma alanı gerekmektedir. Ayrıca bkz. Madde GY-12. 
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Madde G-12 KALİFİKASYONLAR 

1. Atlar 

1.1. Kalifikasyonlar Madde GY-6 ile tamamen aynı olmalıdır. 

1.2. Şampiyonanın; Yetişkinler Şampiyonası, CDIO veya CDI  ile aynı zamanda, 
hemen hemen aynı zamanda ve aynı yerde yapılması durumunda bu 
yarışmalarda aynı ata hem bir genç hem de yetişkin bir binici binemez. 

 

2. Yarışmacılar 

Kalifikasyonlar Madde G-5 ile tamamen aynı olmalıdır. 

3. Madde GY-12 Angajmanlar geçerlidir. 

Madde G-13 YARIŞMALAR VE TESTLER 

1. Yarışmalar aşağıdakilerden oluşacaktır: 

1.1. Başlangıç Sınıfı At terbiyesi Yarışması 

İsteğe bağlıdır. Deklarasyonlar Ekip Şefinin takdirinde yapılır. Eğer Başlangıç 
Sınıfı At Terbiyesi Testi yapılmadıysa, binicilere takım yarışmasından önce 
yarışma alanında çalışmaları için süre verilmelidir. 

A. At terbiyesi Takım Şampiyonası 

A1 Bu, At terbiyesi Takım Yarışmasıdır.  

Koşulacak test:  Gençler At Terbiyesi Takım Testi. Tüm yarışmacılar için 
zorunludur. 

B. Ferdi At terbiyesi Şampiyonaları 

Gençler At Terbiyesi Ferdi Yarışma Testi ve Gençler Serbest Stil Testi Ferdi 
Şampiyonalardır. 

B1 Gençler Ferdi Şampiyonası 

Ferdi yarışma testi tüm binicilere açık ferdi şampiyonadır. Eğer bir takımın dört 
binicisinin tümü de kalifiye olursa, bu yarışmaya katılabilirler. 

B2 Gençler Serbest stil Şampiyonası 

Genç Binici Serbest stil Testi, 15. sıra için berabere kalan biniciler de dahil 
olmak üzere, B1 yarışmasında en iyi 15 sırayı alan biniciler ile sınırlı ve bu 
biniciler için zorunludur. Bir ülkeden en fazla üç binici katılacaktır. Serbest Stil 
Testte yüzdelerin eşitliği durumunda, daha yüksek artistik puanlar yarışmacıyı 
bir üst sıraya yerleşecektir. 

Takım veya ferdi yarışmalarından yüzde eklenmesi olmayacak bütün 
yarışmacılar sıfırdan (0) başlayacaktır. 

Binicinin  ve/veya  atın raporlu hastalığı durumunda, izin verilen yarışmacı 
sayısının tamamlanması için sıralamadaki bir sonraki at/binici bir üst sıraya 
çıkacaktır. Bkz. Mad. 424. 
CDIO ve Şampiyona sınıflarında bir ulusal federasyondan  4  binici kalifiye 
olmuş  ve ilk  15’in içinde sadece 3 binici katılabiliyorsa, bunlardan bir 
binicinin/atın raporlu hastalığı durumunda 4. binici bu binicinin yerini alabilir. 
Mad. 424’e bakınız. 
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Takım At Terbiyesi Yarışması ve Ferdi At Terbiyesi Yarışması, işbu bölümde aksi 
belirtilmedikçe, Yetişkinler At Terbiyesi Kuralları’nın 2. Bölümündeki kurallara 
göre yapılacaktır. 

2. Her yarışmanın, ilgili yarışma ile aynı başlığa sahip kendi testi vardır. FEI At 
Terbiyesi Komitesinin salahiyeti ile basılan testler tamamen ezberden 
koşulmalıdır. 

Şampiyona Formulü 

1. ve 2. Gün Takım testi Tüm biniciler 

3. ve 4. Gün  Ferdi Test  Tüm biniciler 

5. Gün Serbest stil Testi Ferdi testin en iyi 15’i 

Başlangıç sırası kurası 

A1 Takım yarışması Madde 425’e bakınız 

B1 Ferdi Test 5’li gruplar halinde, Takım yarışması 
sonuçlarının tersine göre kura  

B2 Serbest stil Testi Madde 425’e bakınız  

Madde G-14 TAKIM SIRALAMASI 

1. Yarışma 1.2’de (Mad. G-13) kazanan takım (en iyi üç yarışmacı) en yüksek 
toplam yüzdelere sahip olan, ikinci olan en yüksek ikinci toplam skora sahip 
olandır. Sıralama bu düzenle devam edecektir. 

2. Eğer iki veya daha fazla takım aynı yüzdeyi kazanırsa, kazanan takım 
üçüncü sıradaki yarışmacısı en iyi sonucu almış olandır. Üçüncülük için 
puanların eşitliği durumunda, (bronz madalya). Ayrıca bkz. Mad. 434. 

Madde G-15 FERDİ SIRALAMA 

1. Yarışma A1, B1 ve B2’de kazanan en yüksek toplam yüzdelere sahip olan, 
ikinci olan en yüksek ikinci toplam skora sahip olandır. Sıralama bu düzenle 
devam edecektir. İlk üç sıralama için yüzdelerin eşitliği durumunda, en yüksek 
genel puanlar sıralamayı belirler. Kalan sıralamalarda yüzdelerin eşitliği 
durumunda, A1 ve B1 ’ de yarışmacılara aynı sıralama verilecektir. 

2. Nihai Ferdi Serbest stil Sıralaması Serbest Stil yarışmasının sonucuna göre 
belirlenecektir. Eğer iyi yarışmacı aynı skora sahipse, sıralama artistik puanlara 
göre belirlenecektir. Ayrıca bkz. Madde 451. 

Madde G-16 TAKIMLAR VE KIYAFET 

1. Takımlarla ilgili kurallar At Terbiyesi Yarışmaları Kurallarıyla birebir uyumlu 
olmalı, fakat Başlangıç Testinde tam başlık veya kantarma kullanılabilmelidir.  
Bkz. Madde 428. 

2. Kıyafet At Terbiyesi Yarışmaları Kuralları madde 427. ile uyumlu olmalıdır. 
Fakat koyu renk ceket, avcı kasketi veya melon şapka da kullanılabilir. 
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Madde J – 17  ÖDÜLLER VE PARA ÖDÜLLERİ 

Para ödülü. Genel Yönetmelikte Ödüller ve Para Ödülleri ele alınmıştır. 
Şampiyonalar için ödüllerin dağılımı yarışma koşullarında belirtilmeli ve ilgili 
şampiyona için davetiyeler ve programlar ile birlikte gönderilmelidir. 

Madalyalar. Takım Şampiyonasındaki ilk üç takıma ve Ferdi Şampiyona ile 
Ferdi Serbest Stil Şampiyonasındaki ilk üç ferdi biniciye FEI Madalyaları 
verilecektir. 
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EK  P 

PONİ BİNİCİLERİ İÇİN KURALLAR 
10. basım, 1 Ocak 2009’dan itibaren geçerlidir 

 

Madde P-00 GENEL 

Poni Binicilerinin katılımı dünyada atlı sporların gelişiminde önemli bir role 
sahiptir. Aşağıdaki kuralların amacı tüm dünyada poniler için düzenlenen at 
terbiyesi yarışma ve müsabaka tiplerini standart bir hale getirmek ve ponilerin 
ve poni at terbiyesinin özel sorunlarını ele almaktır. 

Madde P-1 YÖNETMELİĞİN ÖNCELİĞİ 

İşbu FEI Yönetmeliğinde ele alınmamış tüm konular için, Genel Yönetmelik, 
Veteriner Yönetmeliği ve At Terbiyesi Yarışmalarının Kuralları geçerlidir. 

Madde   P-2    Uygunluk – Poni Yarışmacısı 

1. Bir binici 12 yaşına bastığı takvim yılının başlangıcından 16 yaşına bastığı 
yılın sonuna kadar Poni yarışmacısı olarak yarışmalara katılabilir. 

2. Hiçbir poni yarışmacısı profesyonel olarak sınıflandırılamaz. 

3. Bir poni yarışmacısı – eğer yaşı uygunsa – Poni yarışmacısı statüsünü 
kaybetmeksizin Genç Yetişkin ve/veya Genç Binici yarışmalarına katılabilir. 

4. Yaşı tutan yarışmacılar birden fazla kategorideki yarışmalar ve 
şampiyonalarda yarışabilse de, bir takvim yılında tek bir disiplindeki bir 
şampiyonada yer alabilirler. 

Madde  P-3 Poni 

1. Bir poni, düzgün ve pürüzsüz bir yüzeyde ölçüldüğünde, cidagoda yüksekliği 
nalsız olarak 148 cm’yi aşmayan küçük bir attır. Ponilerin ölçülmesi için 
Veteriner Kurallarına bakınız. 

2. Tüm Uluslararası Yarışma ve Şampiyonalarda, Poniler en azından altı yaşında 
olmalıdırlar. 
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Bölüm III  Yarışmalar ve Şampiyonalar 

Madde  P-4 Yarışmalar 

1. Ulusal Yarışmalar (CDNP)  

Uluslararası Yarışmalara katılımı mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak için, 
Ulusal Kuralların ve Yönetmeliklerin işbu Uluslararası Kurallar ve Yönetmeliklere 
mümkün olduğu kadar yakın olması önerilmektedir. 

2. Uluslararası Yarışmalar 

Aşağıdaki yarışma tipleri belirlenmiştir: Uluslararası Yarışmalar (CDIP) ve 
Resmi Uluslararası Yarışmalar (CDIOP). 

3. CDIP  

3.1 Bir CDIP, ev sahibi ülkeden ve sınırsız sayıda yabancı ülkeden ferdi 
yarışmacılara açık uluslararası bir yarışmadır. 

3.2 Gayri resmi takım müsabakaları, "Ülkeler Kupası", bu Yarışmalar esnasında 
düzenlenemez.  

3.3 At terbiyesi yarışmaları yabancı yarışmacılara açık olmalı ve FEI kuralları 
uyarınca gerçekleştirilmelidir. 

3.4 Poni Binicileri için Uluslararası Yarışmalar CDIP ve CDIOP olarak 
sınıflandırılmıştır. 

Kategoriler için farklı şartlar FEI tarafından tanımlanmış ve FEI Bülteni ile FEI 
Web sitesinde yayınlanmıştır. 

4. CDIOP 

4.1 Bir CDIOP, takımlarla temsil edilen 3 veya daha fazla ülkeye açık 
uluslararası bir yarışmadır. 

4.2 Bu yarışma, At Terbiyesi Kurallarında belirtilmiş olduğu gibi, takımlar ve 
ferdi biniciler için resmi müsabakaları içermelidir. 

4.3 Aynı ülkede bir yılda ikiden fazla CDIOP düzenlenemez. 

4.4 Bir CDIOP, FEI Genel Sekreterinin takdiri ile, poniler için daha önce 
takvime dahil edilmiş herhangi bir Uluslararası At Terbiyesi Yarışması ile 
çakışmaması kaydıyla, yıl içerisinde takvime konulabilir. 

4.6 Yarışma ev sahibi ülkeden bir takıma ve yabancı ülkelerin her birinden birer 
takıma açıktır. 

4.7 Bir poni takımı dört yarışmacıdan ve poniden oluşur ve bunlardan en iyi üç 
skor dikkate alınır.  Üç kişilik takımlara izin verilir. Yedek kombinasyonlara izin 
verilmez. 

4.8 Bir CDIOP ve bir CDIP birlikte düzenlenebilir. 

5. Ödünç ponilerle uluslararası yarışmalar  

5.1 FEI Merkezinin mutabakatı ile, CDIP yarışmaları Organizasyon Komitesi 
tarafından temin edilen poniler kullanılarak düzenlenebilir. 

5.2 Yetişkinler yarışmalarında ödünç atlar için verilmiş kurallara uyulmalıdır.  
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6. Bu Yönetmeliğin uygulandığı yarışmalarda tüm angajmanlar için her 
yarışmacının yarışacağı poni veya poniler belirtilmelidir. Hiçbir yarışmacı 
angajmanda belirtilmiş olandan başka bir poniye binemez. 

Madde  P-5  Yıllık Kıta Şampiyonaları 

1. Her yıl, at terbiyesi disiplininde her kıta dahilinde bir Kıta Şampiyonası 
düzenlenebilir. 

2. Yıllık Kıta şampiyonaları Kıtada bulunan tüm ülkelere açıktır. Kıta dışından 
UF’ler FEI Genel Sekreterinin izni ile davet edilebilse de, aynı takvim yılında 
hiçbir binici aynı disiplinde iki şampiyonada yarışamaz. 

3. FEI CDIOP yarışmaları ve Şampiyonaların organizasyonunu onaylar. 
Organizasyon Kıtadaki ülkeler arasında dönüşümlü olmalıdır ve poni 
yarışmacılarına mümkün olduğu kadar fazla ülkeyi ziyaret etme imkanı 
tanınmalıdır. 

4. Engel Atlama, At terbiyesi ve Üç Günlük Yarışma Şampiyonaları, mümkün 
olduğu oranda, seyahat masraflarından tasarruf yapmak amacıyla aynı 
organizasyona dahil edilmelidir. 

5. Şampiyonalar kesinlikle FEI Genel Yönetmeliği, At Terbiyesi Kuralları ve 
güncel özel Kurallar ve Yönetmelikler uyarınca düzenlenmelidir. 

6. Kıta Şampiyonalarının ev sahibi de dahil en azından iki ülkeden herhangi 
sayıda bölge takımı ile yapılabildiği Avrupa dışı bölgeler dışında, ev sahibi de 
dahil en azından dört ülke temsil edilmelidir. İlgili ülkelerin UF’leri bölge 
takımlarının bazını belirleyecektir. 

7. 2. paragraf uyarınca davet edilen takımlar ve ferdi biniciler ödül kazanma 
hakkına sahip olsa da madalya alamaz veya unvan sıralamasına katılamazlar.  

8. Şampiyonalar, mümkün olduğu oranda, uzun okul tatilleri esnasında 
düzenlenmelidir. 

9. Şampiyonalar açık havada yapılmalıdır. 

10. Makul angajman ücretleri alınabilir ve FEI maksimum angajman ücretlerini 
belirler. 

11. Sadece UF’leri tarafından resmi olarak angajman yaptırılan takımlar 
ve/veya ferdi biniciler yarışmaya katılabilir. 

12. Bir poni binicisi ve/veya poni, aynı organizasyon dahilinde olması halinde, 
bir takvim yılında sadece tek bir disiplinde yarışabilir. 
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Bölüm IV  Diğer Hususlar 

Madde   P-6 Harcamalar ve İmtiyazlar 

1. Yarışmalar 

Ponilere açık olarak düzenlenen yarışmalarda organizasyon komitesi, davet 
edilen yarışmacıların Ulusal federasyonlarıyla beraber, maddi destek ve otel, 
pansiyon veya aile yanında konaklama desteği ayarlamak ve vermekte 
özgürdür. Genel Yönetmelik bu yarışmalar için geçerli olmasa da, Organizasyon 
Komiteleri arasında bir müzakere temeli olarak alınır. 

2. Şampiyonalar ve CDIOP’ler 

2.1. Ulusal Federasyonlar kendi Ekip Şeflerinin, binicilerinin, seyis ve 
ponilerinin Şampiyona ve CDIOP yerine geliş ve gidiş masraflarından 
sorumludur. 

2.2. Organizasyon Komiteleri için 1. paragraf aynen geçerli olmakla birlikte, 
aşağıdaki asgariler küresel angajman ücretine dahil edilecektir: 

- Ahır ücretleri 

- Tüm yarışmacılar için kayıt ve angajman ücretleri 

- Seyisler için tavlaların yakınında konaklama olanağı. 

2.3. Görevliler: Harcamalar ve imtiyazlar At Terbiyesi Kuralları uyarıncadır. 

3. Bütün imtiyazlar Veteriner Kontrolünden bir gün önce  veya  Şampiyonanın 
bir gün sonrasına kadar tanınmalıdır. 

4. Ekip Şefleri yarışma boyunca takımlarının ve ferdi yarışmacıların 
davranışlarından sorumludur. Doğan zararlardan kendileri ve Ulusal 
Federasyonları sorumlu tutulacaktır. Eğer yarışmacılar özel evlerde 
konaklamıyorsa, Ekip Şefi takımıyla ve ferdi yarışmacılarla beraber kalmalıdır. 

Temyiz Komitesi zararları tazmin etme yetkisine sahip olacaktır. FEI hukuk 
sistemine göre Temyiz Komitesi ceza verebilir ve yarışmanın herhangi bir 
aşamasında kabul edilemez davranışlar sebebiyle takımları  veya  ferdi 
yarışmacıları diskalifiye etme hakkına sahiptir. 

Madde  P-7 Ödüller 

1. Poni Yarışmalarında tercihen ayni ödüller verilir. Şampiyonalarda sadece FEI 
madalyaları ve ayni ödüller verilir ve para ödülü verilmesine izin verilmez. 

2. Tüm Yarışmalarda bir kurdele ve ayni ödül veya bir hatıralık, en az beş ödül 
olmak üzere, yarışmaya katılan her dört yarışmacı başına verilmelidir. İlk dört 
ferdi biniciye olmak üzere ahır plaketleri de verilmesi tavsiye edilir. 

3. Şampiyonalarda aşağıdaki asgari miktarda ödül verilmelidir: 

3.1. Eğer programda varsa, başlangıç seviyesi ve teselli yarışmalarında, en az 
beş ödül ve yarışmaya katılan her dört binici için bir ödül olmak üzere,  para 
ödülü ve/veya ayni ödüller, plaketler ve kurdeleler.  
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3.2. Takım Şampiyonasında, FEI takım madalyaları verilmelidir. Ayrıca, ilk 
dörde giren takımların her yarışmacısına ayni ödül, kurdele veya plaket 
verilmelidir. 

3.3. Ferdi Şampiyonalarda, FEI madalyaları ve ilaveten, en az beş ödül ve 
yarışmaya katılan her dört binici için bir ödül olmak üzere,  para ödülü ve/veya 
ayni ödüller, plaketler ve kurdeleler. 

3.4. Şampiyonalarda, madalyaların ve kurdelelerin ve 6. paragraf uyarınca 
dağıtılan diğer ödüllerin verilmesi de dahil olmak üzere ödül törenlerine büyük 
özen gösterilmeli ve seremoniler yarışma alanında yapılmalıdır. Ödül kazanan 
biniciler uygun kıyafette ve ponilerine binmiş olmalıdır. At Terbiyesi Kuralları, 
Madde 436’ya bakınız. 

3.5. Tüm Ekip Şefleri ve yarışmacılara organizasyon komitesi tarafından 
hatıralık veya bir  plaket verilmelidir. 

Madde  P-8   Ponilerin Çalıştırılması /  
    Yarışma Boyunca Tanımlama 

1. Her ne olursa olsun, planlı Veteriner Muayenesinden 24 saat öncesinde ve 
tüm müsabakanın süresi boyunca yarışmacı dışında başka biri tarafından 
binilerek eğitim verilen hiçbir poni bir Şampinoya veya Yarışmaya katılamaz ve 
diskalifiye edilir.. 

Yarışma alanına gelinmesinden itibaren, binicinin sadece poniyi yürütürken, 
lonjda çalıştırırken veya binerken (maksimum 100 cm uzunluğunda) kamçı 
kullanmasına izin verilir (lonj kamçısına izin verilir). Seyis de poniyi yürütebilir  
veya yukarıda belirtilen şekilde lonjda çalıştırabilir. Başkaları da, atın eğitimiyle 
bağlantılı olmaması kaydıyla, kamçı taşıyabilir.  

2. Poniler tavlayı, yarışma alanını veya yarışma görevlilerinin denetimi altındaki 
alanları FEI görevlileri veya atın sağlığı  ve iyiliği için çalışan bir veterinerin izni 
dışında terk edemez. 

3. Her poni, yarışma alanına geldikten itibaren ve yarışma süresince kendisine 
verilmiş olan kimlik numarasını taşımak zorundadır. Bu numaranın yarışmada, 
çalışma alanında veya poni adeta dolaştırılırken  (yarışmaya gelişlerinden 
yarışma alanını terk edene kadar) takılması gerekir, bunun nedeni atların 
görevliler dahil tüm yetkililer tarafından kolayca tanınabilmesidir. Bu numaranın 
taşınmaması halinde önce uyarı yapılır, mükerrer ihmalde ise Hakem Heyeti 
veya Temyiz Kurulu yarışmacıya ceza verir. 

Madde   P-9  Görevliler 

CDIP ve CDIOP yarışmaları için hakemlerin tayini At Terbiyesi Kurallarının 437. 
maddesi uyarınca olmalıdır. 

CDIP: 5 FEI Hakeminden oluşan bir hakem heyeti olmalı ve farklı milliyetten 
en azından 2 yabancı hakem bulunmalıdır. 2 hakem en azından 4* veya 5* 
hakem olmalıdır. 

CDIOP:  5 FEI Hakeminden oluşan bir hakem heyeti olmalı ve farklı milliyetten 
en azından 3 yabancı hakem bulunmalıdır. 3 hakem en azından 4* veya 5* 
hakem olmalıdır. 
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Ayrıca, Organizasyon Komitelerinin Hakem Heyeti ve Temyiz Hakem Kuruluna 
Poni yarışmaları konusunda deneyimi bulunan görevlileri dahil etmesi şiddetle 
tavsiye edilir. 

Kıta şampiyonaları için, Hakem Heyetinin Başkanı ve üyeleri, Teknik Delege ve 
Yabancı Veteriner Delegesi FEI tarafından atanmalıdır. 

Madde  P-10 Teknik Delegeler 

1. Teknik Delegelerin tayini için bakınız Madde 446. At Terbiyesi Kuralları ve 
Genel Yönetmelikte belirtilmiş olan sorumluluklara ilaveten, Poni 
Şampiyonasında görev alan bir Teknik Delege tüm tesislerin uygun, 
katılımcıların davranışlarının yerinde ve sosyal ve eğitim işlevlerinin büyük bir 
özenle gerçekleştirilmekte olup olmadığını kontrol etme sorumluluğu ve 
yetkisine sahip olacak ve katılımcıların iyiliği ve en üstün bir sportmenlik ve fair 
play ruhunun gelişimini hiçbir zaman aklından çıkarmayacaktır. 

Madde P-11     Pasaportlar ve Ponilerin Ölçümü 

1. FEI Genel Yönetmeliği geçerlidir. 
2. Tüm ponilerin geçerli bir FEI pasaportu bulunmalıdır. 
3.  Ponilerin ölçümü için Veteriner Yönetmeliğine bakınız. 

Madde  P-12 Ağırlık 

Şampiyonalar ve Yarışmalarda katılımcılar için minimum ağırlık sınırı yoktur. 

Madde  P-13 FEI Komite Üyeleri  

Eğer varsa, FEI At Terbiyesi Komitesi ve/veya FEI Gençlik Komitesi At 
Terbiyesi Temsilcisinin FEI Ahır Güvenlik Yönetmeliği uyarınca ahırlara giriş-
çıkış konusunda tam yetkisi olacaktır. 

Madde  P-14 Yarışma Programı 

FEI web sitesinde yayınlanmış olan ve FEI merkezinden temin edilebilen FEI 
At Terbiyesi Yarışmaları için Taslak Programa bakınız. 
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Bölüm V   Poni At terbiyesi Yarışmaları ve Şampiyonaları 
için Kurallar 

Madde  P-15 Genel 

At terbiyesi Poni Yarışmaları ve Şampiyonaları, aksi özel olarak aşağıda 
belirtilmedikçe, At Terbiyesi Yarışmalarının Kuralları uyarınca düzenlenmelidir. 

Madde  P-16 Saha 

Bakınız Madde 429. 

Madde  P-17 At terbiyesi Testleri 

Aşağıdaki FEI Poni At terbiyesi Testleri Uluslararası Poni At terbiyesi 
Yarışmaları ve Şampiyonalarında kullanılmaktadır: 

- Başlangıç Sınıfı Yarışma Testi  (İsteğe bağlı) 

- Takım Şampiyona Test i 

- Ferdi Şampiyona Testi 

- Poni Biniciler Serbest stil Test i 

Madde   P-18 Kıyafet 

Bakınız At terbiyesi Kuralları 427. Ayrıca; Koyu renk binici ceketi. Beyaz veya 
bej renkli pantolon veya külot pantolon, kravat veya fular ile beyaz gömlek, 
tog. Eldiven giyilmelidir. Binici çizmeleri. Silindir veya melon şapkaya izin 
verilmez. Yarışma esnasında hiçbir tipte kamçı kullanılamaz. Ancak, ısınmada 
maksimum 1.00 m uzunluğunda bir kamçıya izin verilir. Mahmuzlar isteğe 
bağlıdır ancak eğer kullanılırlarsa sadece 1.5 cm’den uzun olmayan, ucu kör 
metal mahmuzlar takılabilir. Yıldızlı mahmuza izin verilmez. 

Atın üzerinde üç noktadan bağlantılı koruyucu şapka takılması zorunludur. 

Madde P-19 Takımlar 

1.  Eyer. Bakınız Madde 428. İngiliz tipi at terbiyesi eyeri kullanılmalıdır. 
Poniye her zaman için normal burunsallıklı veya düşük burunsallıklı normal 
kantarma  ile binilmelidir.  
2. Kantarmalar. Bakınız Madde 428. Normal kantarma metal veya sert 
plastikten mamul olmalıdır, lastikle kaplı olabilir. Lastik kantarmalara izin 
verilir. Tam başlığa, hakamora ve delikli kantarmalara izin verilmez. 
Kantarmanın minimum çapı 10 mm olmalıdır. 
3. Takımların muayenesi ve takımlarla ilgili diğer hususlar için, bakınız Madde 
428. 



82 

 

Poniler İçin At Terbiyesinde İzin Verilen Kantarmalar  

   

  
 Tek parçalı lastik kantarma 
 
 

 Yumurta şekilli normal kantarma 
 a) yanak demirli 
 b) yanak demirsiz 
 
 
 
 Yarış kantarması 
 
 

 İki parçalı normal kantarma  
 
 
 
 
 
 
 Çifte mafsallı ağızlıklı kantarmalar 
 
 
  
 
 

 
 Asmalı yanaklı kantarma 
 
 
 Düz çubuk kantarma. Aynı zamanda 

yumurta ve uzun yanaklıklı kantarmalarla da 
izin verilir. 

 
 
 
 Dönerli normal kantarma 
 
 
 
 
 Dönerli orta parçalı normal kantarma 
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Yukarıdaki kantarmaları hepsi lastik, deri veya plastik kaplı olabilse de, ilk 
üretildikleri halleriyle kullanılmalıdırlar. Bakınız ayrıca Madde 428 

 

Madde P-20 CDIOP ve Kıta At terbiyesi Şampiyonaları 

1. Angajmanlar – Bakınız Madde 448 

2. Takımlar 

Her bir UF Takım Şampiyonasına en çok 4 yarışmacıdan ve 4 poniden oluşan 
bir takım ile iştirak edebilir. Yedek kombinasyonlara izin verilmez. 

Organizasyon Komitesi, yarışmacılarla aynı imtiyazlara sahip olacak olan, Ekip 
Şefi ve Takım Veterinerine de birer davetiye göndermelidir. 

3. Takımların yerine ferdi biniciler 

Bir takım gönderemeyen bir UF, her biri bir poni ile, bir veya iki ferdi yarışmacı 
gönderebilir. 

4. Seyisler  

Takım başına maksimum dört seyis olmak üzere, UF’ler her poni için bir seyis 
gönderme hakkına sahiptir. 

6. Katılımcıların Açıklanması ve Başlama Sırası 

Yetişkinler At terbiyesi Kuralları Madde 424 ve 425’e bakınız. 

7. Yarışmalar 

7.1 Başlangıç Seviyesi Yarışma 

İsteğe bağlı – Tüm yarışmacılara açıktır (Başlangıç Seviyesi Yarışma Testi). 

7.2 Takım Şampiyonası ve ilk Ferdi Kalifikasyon Yarışması 

Tüm Yarışmacılar için Zorunlu – Takım Madalyaları   

(Takım Şampiyona Testi) 

7.3 Ferdi Şampiyona 

Tüm Yarışmacılar için Zorunlu (Ferdi Şampiyona Testi) 

 7.4. Ferdi Serbest stil Şampiyonası 

Ferdi Şampiyona testinin en iyi 15 yarışmacısına açık ve bu yarışmacılar için 
zorunludur. 15. sırada berabere kalmış olanlar da dahil olmak üzere, her 
ülkeden (Ekip Şefi tarafından seçilmiş) maksimum 3 binici katılabilir.  

 (FEI Poni Serbest stil testi) 

7.5. Teselli Yarışması 

İsteğe bağlı - Ferdi Serbest stil Şampiyona yarışmasına katılmayan 
yarışmacılara/ponilere açıktır.  

(Başlangıç Seviyesi YarışmaTesti) 

8. Takım Sıralaması - Bakınız Madde 451.1 

9. Ferdi Sıralama- Bakınız madde 451.2 

10. Hakem Heyeti ve Teknik Delege gate Bakınız Madde 437 

11. Temyiz Kurulu – Bakınız Madde 447  
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12. Veteriner Komisyonu – Bakınız Veteriner Yönetmeliği  

13. Ödüller ve Hatıralıklar 

Ödüllerin ve hatıralıkların dağıtımı işbu Yönetmeliğin P-7 maddesinde belirtilmiş 
olan gerekler ile uyumlu olmalıdır. 

14. Çeşitli 

Varolan kuralların kapsamadığı tüm durumlarda, Hakem Heyeti, Genel 
Yönetmelikler ve  At Terbiyesi Yarışmaları Kurallarına dayanarak, adil ve 
sportmence bir sıralama oluşturmak için karar verecektir 
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Ek Y 
 
YILDIZLAR İÇİN KURALLAR  
10. basım, 1 Ocak 2009’dan itibaren geçerlidir 

Bölüm I Giriş 

Madde  Y-00 Genel 

Yıldızların katılımı dünyada atlı sporların gelişiminde önemli bir role sahiptir. 
Aşağıdaki kuralların amacı tüm dünyada Yıldızlar için düzenlenen at terbiyesi 
yarışma ve müsabaka tiplerini standart bir hale getirmek ve Yıldız binicilerin 
özel sorunlarını ele almaktır. 

Madde Y-1 YÖNETMELİĞİN ÖNCELİĞİ 

İşbu Yönetmelikte ele alınmamış tüm konular için, Genel Yönetmelik, Veteriner 
Yönetmeliği ve At Terbiyesi Yarışmalarının Kuralları geçerlidir. 

Bölüm II Uygunluk 

Madde   Y-2    Yıldız Tanımı 

1. Bir çocuk 12 yaşına bastığı takvim yılının başlangıcından 14 yaşına bastığı 
yılın sonuna kadar yıldız olarak yarışmalara katılabilir. 

2. Yaşı tutan yarışmacılar birden fazla kategorideki yarışmalar ve 
şampiyonalarda yarışabilse de, bir takvim yılında tek bir disiplindeki bir 
şampiyonada yer alabilirler. 

 

 
Bölüm III Yarışmalar ve Şampiyonalar 

Madde  Y-3 Müsabaka Tipleri 

1. Ulusal Müsabakalar -CDN-Ch 

1. Ulusal Yarışmalar (CDNP)  

Uluslararası Yarışmalara katılımı mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak için, 
Ulusal Kuralların ve Yönetmeliklerin işbu Uluslararası Kurallar ve Yönetmeliklere 
mümkün olduğu kadar yakın olması önerilmektedir. 

2. Müsabakalar ve Uluslararası Şampiyona 

Aşağıdaki Yıldızlar at terbiyesi yarışma tipleri belirlenmiştir:  
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- Uluslararası Müsabaka:     CDI-Ch 
- Resmi Uluslararası Müsabakalar:   CDIO-Ch 
- Kıta şampiyonaları:     CH-D Ch 

 

3. Uluslararası Müsabakalar CDI-Ch 

3.1 Bir CDI-Ch, ev sahibi ülkeden ve sınırsız sayıda yabancı ülkeden ferdi 
yarışmacılara açık uluslararası bir yarışmadır. 

3.3 Yıldızlar için Uluslararası Müsabakalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: 

CDI-Ch Kategori A Yarışmacıların kendi atlarıyla yarıştığı müsabakalar 
CDI-Ch Kategori B Ödünç atlarla müsabaka 

4. Resmi Uluslararası Müsabakalar  CDIO-Ch 

4.1 Bir CDIO-Ch, takımlarla temsil edilen 3 veya daha fazla ülkeye açık 
uluslararası bir yarışmadır. 

4.2 Bu yarışma, ilgili disiplinlerin kurallarında belirtilmiş olduğu gibi, takımlar ve 
ferdi biniciler için resmi müsabakaları içermelidir. 

4.3 Avrupa dışında, aynı ülkede bir yılda ikiden fazla herhangi bir disiplinde 
CDIO-Ch düzenlenemez. 

Avrupa’da aynı yılda her disiplinde bir ülkede sadece bir CDIO-Ch 
düzenlenebilir. 

4.4 Bir CDIO-Ch, FEI Genel Sekreterinin takdiri ile, yıldızlar için daha önce 
takvime dahil edilmiş herhangi bir Uluslararası At Terbiyesi Yarışması ile 
çakışmaması kaydıyla, yıl içerisinde takvime konulabilir. 

4.5 Bir CDIO-Ch FEI onayıyla yarışmacıların ödünç atlara bineceği şekilde 
düzenlenebilir. Kıta şampiyonaları ödünç atlarla yapılamaz. 

4.6 Yarışma ev sahibi ülkeden bir takıma ve yabancı ülkelerin her birinden birer 
takıma açıktır. 

4.7 At terbiyesinde bir takım dört yarışmacıdan ve attan oluşur ve bunlardan 
en iyi üç skor dikkate alınır. Üç kişilik takımlara izin verilir. Yedek 
kombinasyonlara izin verilmez. 

4.8 Bir CDIOP ve bir CDIP birlikte düzenlenebilir. 

 

5. Ödünç atlarla uluslararası müsabakalar 

5.1 FEI’nin mutabakatı ile, CDI-Ch ve CDI-Ch at terbiyesi yarışmaları 
Organizasyon Komitesi tarafından temin edilen atlar kullanılarak düzenlenebilir. 

5.2 FEI’nin onayı ile, ödünç atların temin edildiği müsabakalarda aşağıdaki 
formül OK tarafından kullanılabilir: 

5.2.1 Ev sahibi ülkenin her binicisi iki at temin eder. Yabancı binicileri ev sahibi 
biniciler ile eşleştirmek için kura çekilir. Ev sahibi binicinin atlarından birini 
yabancı biniciye tahsis etmek için bir başka kura çekilir. Ev sahibi ülkenin 
binicisi yabancı biniciye tahsis edilmeyen ata biner. VEYA 

5.2.2 Ev sahibi ülkenin her binicisi iki at temin eder. Yabancı binicilerin her biri 
ev sahibi ülkenin binicilerinin her biri için kurada bir at çeker. Geri kalan atlar 
toplanır ve bir kura ile yabancı binicilere tahsis edilir. VEYA 
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5.2.3 OK tarafından temin edilen tüm atları mevcut binicilere tahsis etmek için 
bir kura çekilir. VEYA 

5.2.4 Ev sahibi ülkenin her binicisi bir at temin eder. Yabancı binicileri ev sahibi 
biniciler ile eşleştirmek için kura çekilir. Her ata ev sahibi ülkeden bir binici ve 
bir yabancı binici biner. İlk yarışmada, ev sahibi ülkenin binicisi önce kendi 
atına biner. 

5.3 Aşağıdaki kurallar ödünç atlarla yapılan tüm yarışmalar için geçerlidir: 

5.3.1 Yeterli sayıda yedek at sadece yabancı biniciler için temin edilmelidir. 
Yabancı biniciler için uygun olmadığı açıkça görülen atların yerine yedek atlar 
kullanılmalıdır. Bu tür bir değişim ancak Hakem Heyetinin onayı ile yapılabilir. 

5.3.2 Her yarışmacıya kurada kendisine çıkmış olan atı bir saat süren bir biniş 
seansı boyunca ve en azından bir kere çalıştırma fırsatı tanınacaktır. 

5.3.3 Organizasyon Komitesi çalıştırma seansları için geçerli Kuralları 
belirleyecektir. 

5.3.4 Atlar ilk yarışmadan en azından iki gün önce tahsis edilmelidir. 

5.3.5 Atlara sadece günde bir kez ve maksimum bir saat boyunca binilebilir. 

5.3.6 Ata normalde çalıştığı ve kura esnasında takılmış olan kantarma ile 
binilmelidir. Kantarma sadece at sahibinin izni ile değiştirilebilir. 

5.4 Aşağıdaki ve yukarıdaki kurallar, aşağıda aksi belirtilmedikçe, yukarıdaki 
5.2.4 no.lu paragraf uyarınca ödünç atlarla gerçekleştirilen yarışmalar için 
geçerlidir. 

Madde  Y-4  Yıllık Kıta Şampiyonaları 

1. Her yıl, at terbiyesi disiplininde her kıta dahilinde bir Kıta Şampiyonası 
düzenlenebilir. 

2. Yıllık Kıta şampiyonaları Kıtada bulunan tüm ülkelere açıktır. Kıta dışından 
UF’ler FEI Genel Sekreterinin izni ile davet edilebilse de, aynı takvim yılında 
hiçbir binici aynı disiplinde iki şampiyonada yarışamaz. 

3. FEI CDIO-Ch yarışmaları ve Şampiyonaların organizasyonunu onaylar. 
Organizasyon Kıtadaki ülkeler arasında dönüşümlü olmalıdır ve poni 
yarışmacılarına mümkün olduğu kadar fazla ülkeyi ziyaret etme imkanı 
tanınmalıdır. 

4. Şampiyonalar kesinlikle FEI Genel Yönetmeliği, At Terbiyesi Kuralları ve 
güncel özel Kurallar ve Yönetmelikler uyarınca düzenlenmelidir. 

5. Kıta Şampiyonalarının ev sahibi de dahil en azından iki ülkeden herhangi 
sayıda bölge takımı ile yapılabildiği Avrupa dışı bölgeler dışında, ev sahibi de 
dahil en azından dört ülke temsil edilmelidir. İlgili ülkelerin UF’leri bölge 
takımlarının bazını belirleyecektir. 

7. 2. paragraf uyarınca davet edilen (yani aynı Kıtadan olmayan) takımlar ve 
ferdi biniciler ödül kazanma hakkına sahip olsa da madalya alamaz veya unvan 
sıralamasına katılamazlar.  

8. Şampiyonalar, mümkün olduğu oranda, uzun okul tatilleri esnasında 
düzenlenmelidir. 

9. Şampiyonalar açık havada yapılmalıdır. 
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10. Makul angajman ücretleri alınabilir. Mümkün olduğu oranda Şampiyona 
dahilindeki yarışmalar için angajman ücreti alınmamalıdır. 

11. Sadece UF’leri tarafından resmi olarak angajman yaptırılan takımlar 
ve/veya ferdi biniciler yarışmaya katılabilir. 

 

Bölüm IV  Diğer Hususlar 

Madde   Y-5 Harcamalar ve İmtiyazlar 

1. Yarışmalar 

Yıldızlara açık olarak düzenlenen yarışmalarda organizasyon komitesi, davet 
edilen yarışmacıların Ulusal federasyonlarıyla beraber, maddi destek ve otel, 
pansiyon veya aile yanında konaklama desteği ayarlamak ve vermekte 
özgürdür. Genel Yönetmelik bu yarışmalar için geçerli olmasa da, Organizasyon 
Komiteleri arasında bir müzakere temeli olarak alınır. 

2. Şampiyonalar ve CDIO-Ch’ler 

2.1. Ulusal Federasyonlar kendi Ekip Şeflerinin, binicilerinin, seyis ve atlarının 
Şampiyona ve CDIO-Ch yerine geliş ve gidiş masraflarından sorumludur. 

2.2. Organizasyon Komiteleri için 1. paragraf aynen geçerli olmakla birlikte, 
aşağıdaki asgariler dahil edilecektir: 

- Atlar için ahır ve yem 

- Seyisler için tavlaların yakınında konaklama olanağı 

- Eğer ücretsiz konaklama sağlanmıyorsa, ücreti programda belirtilecek olan, 
uygun konaklama ayarlanmalı veya önerilmelidir. 

2.3. Görevliler için Yetişkinler At Terbiyesi Kuralları geçerlidir. 

3. Bütün imtiyazlar Yarışmadan bir gün önce  ve bir gün sonrasına kadar 
tanınmalıdır. 

4. Ekip Şefleri yarışma boyunca takımlarının ve ferdi yarışmacıların 
davranışlarından sorumludur. Doğan zararlardan kendileri ve Ulusal 
Federasyonları sorumlu tutulacaktır. Eğer yarışmacılar özel evlerde 
konaklamıyorsa, Ekip Şefi takımıyla ve ferdi yarışmacılarla beraber kalmalıdır. 

Temyiz Komitesi zararları tazmin etme yetkisine sahip olacaktır. FEI hukuk 
sistemine göre Temyiz Komitesi ceza verebilir ve yarışmanın herhangi bir 
aşamasında kabul edilemez davranışlar sebebiyle takımları  veya  ferdi 
yarışmacıları diskalifiye etme hakkına sahiptir. 

Madde  Y-6 Ödüller 

1. Yıldızlar Yarışmalarında ayni ödüller verilir. Para ödülü verilmesine izin 
verilmez. 

2. Tüm Yarışmalarda bir kurdele ve ayni ödül veya bir hatıralık, en az beş ödül 
olmak üzere, yarışmaya katılan her dört yarışmacı başına verilmelidir. İlk dört 
ferdi biniciye olmak üzere ahır plaketleri de verilmesi tavsiye edilir. 

3. Şampiyonalarda aşağıdaki asgari miktarda ödül verilmelidir: 
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3.1. Başlangıç seviyesi ve teselli yarışmalarında, en az beş ödül ve yarışmaya 
katılan her dört binici için bir ödül olmak üzere,  para ödülü ve/veya ayni 
ödüller, plaketler ve kurdeleler.  

3.2. Takım Şampiyonasında, FEI takım madalyaları verilmelidir. Ayrıca, ilk 
dörde giren takımların her yarışmacısına ayni ödül, kurdele veya plaket 
verilmelidir. 

3.3. Ferdi Şampiyonalarda, FEI madalyaları ve ilaveten, en az beş ödül ve 
yarışmaya katılan her dört binici için bir ödül olmak üzere,  para ödülü ve/veya 
ayni ödüller, plaketler ve kurdeleler. 

4. Yarışmalarda, ödül törenlerine büyük özen gösterilmeli ve seremoniler 
tercihen bir veda partisi esnasında gerçekleştirilmelidir. Eğer bu tür bir 
organizasyon yapılamıyorsa, seremoni yarışma sahasında gerçekleştirilmeli ve 
her durumda en azından kurdeleler mümkün olan azami seremoni ile sahada 
verilmelidir. 

5. Tüm Ekip Şefleri ve yarışmacılara organizasyon komitesi tarafından hatıralık 
veya bir  plaket verilmelidir. 

Madde  Y-7 Atlar 

1. Atların çalıştırılması. Yarışma alanına gelinmesinden itibaren, binicinin 
sadece atı yürütürken, lonjda çalıştırırken veya binerken (maksimum 120 cm 
uzunluğunda) kamçı kullanmasına izin verilir (lonj kamçısına izin verilir). Seyis 
de poniyi yürütebilir  veya yukarıda belirtilen şekilde lonjda çalıştırabilir. 
Başkaları da, atın eğitimiyle bağlantılı olmaması kaydıyla, kamçı taşıyabilir.  

Atlar tavlayı, yarışma alanını veya yarışma görevlilerinin denetimi altındaki 
alanları FEI görevlileri veya atın sağlığı  ve iyiliği için çalışan bir veterinerin izni 
dışında terk edemez. 

2. Kontrol. Karar yetkisi Hakem Heyetinde olmak üzere, atını kontrol 
edemeyen bir çocuğun yarışmanın başlamasından önce veya test esnasında 
ve/veya tüm yarışmadan ilgili atla birlikte çekilmesi istenilebilir. 

3. Tanımlama. Her at yarışma alanına geldikten itibaren ve yarışma süresince 
kendisine verilmiş olan kimlik numarasını taşımak zorundadır. Bu numaranın 
yarışmada, çalışma alanında veya at adeta dolaştırılırken  (yarışmaya 
gelişlerinden yarışma alanını terk edene kadar) takılması gerekir, bunun nedeni 
atların görevliler dahil tüm yetkililer tarafından kolayca tanınabilmesidir. Bu 
numaranın taşınmaması halinde önce uyarı yapılır, mükerrer ihmalde ise 
Hakem Heyeti veya Temyiz Kurulu yarışmacıya ceza verir. 

Madde  Y-8 Görevliler 

CDI-Ch ve CDIO-Ch yarışmaları için hakemlerin tayini At Terbiyesi Kuralları 
uyarınca olmalıdır. 

CDI-Ch: 5 FEI Hakeminden oluşan bir hakem heyeti olmalı ve farklı milliyetten 
en azından 2 yabancı hakem bulunmalıdır. 2 hakem en azından 4* veya 5* 
hakem olmalıdır. 

CDIO-Ch:  5 FEI Hakeminden oluşan bir hakem heyeti olmalı ve farklı 
milliyetten en azından 3 yabancı hakem bulunmalıdır. 3 hakem en azından 4* 
veya 5* hakem olmalıdır. 
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Ayrıca, Organizasyon Komitelerinin Hakem Heyeti ve Temyiz Hakem Kuruluna 
Yıldızlar at terbiyesi yarışmaları konusunda deneyimi bulunan görevlileri dahil 
etmesi şiddetle tavsiye edilir. 

Kıta şampiyonaları ve Bölge Şampiyonaları için, Hakem Heyetinin Başkanı ve 
üyeleri, Teknik Delege (Hakem Heyetinin Başkanı veya bir üyesi Teknik Delege 
olarak görev yapabilir) ve Yabancı Veteriner Delegesi FEI tarafından 
atanmalıdır. 

Madde  Y-9  Teknik Delegeler 

1. At Terbiyesi Kuralları ve Genel Yönetmelikte belirtilmiş olan sorumluluklara 
ilaveten, Yıldızlar Şampiyonasında ve (eğer varsa) Uluslararası Yarışmalarda 
görev alan bir Teknik Delege tüm tesislerin uygun, katılımcıların davranışlarının 
yerinde ve sosyal ve eğitim işlevlerinin büyük bir özenle gerçekleştirilmekte 
olup olmadığını kontrol etme sorumluluğu ve yetkisine sahip olacak ve 
katılımcıların iyiliği ve en üstün bir sportmenlik ve fair play ruhunun gelişimini 
hiçbir zaman aklından çıkarmayacaktır. 

Madde      Y-10 Pasaportlar 

1. FEI Genel Yönetmeliği geçerlidir. 

2. FEI Veteriner Yönetmeliği geçerlidir. 

Madde  Y-11 Program 

1. FEI web sitesinde yayınlanmış olan FEI Taslak Programlarına bakınız. 
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Bölüm V Yıldızlar At Terbiyesi Yarışmalarının Kuralları 

Madde   Y-12 Genel 

Yıldızlar At Terbiyesi Yarışmaları ve Şampiyonaları, aşağıda özellikle aksi 
belirtilmedikçe, At Terbiyesi Yarışmalarının kuralları uyarınca 
gerçekleştirilmelidir. 

 

Madde  Y-13 Saha 

Bakınız Madde 429 ve Ek – At terbiyesi sahası. 

Madde   Y-14 At terbiyesi Testleri 

Yıldızlar At terbiyesi yarışmaları için At Terbiyesi Testleri FEI web sitesinde 
mevcuttur. 

Tüm bu testler Yarışmalar ve Şampiyonalardan ezberden gerçekleştirilmelidir. 

Madde   Y-15 Ağırlık 

Kısıtlama yoktur. 

Madde   Y-16 Kıyafet  

1. Binekte iken üç noktadan bağlantılı koruyucu başlık takılması zorunludur. 

2. Koyu renk binici ceketi. Beyaz veya bej renkli pantolon veya külot pantolon, 
kravat veya fular ile beyaz gömlek, tog. Eldiven giyilmelidir. Binici çizmeleri. 
Silindir veya melon şapkaya izin verilmez. Yarışma esnasında hiçbir tipte kamçı 
kullanılamaz. Ancak, ısınmada maksimum 1.20 m uzunluğunda bir kamçıya izin 
verilir. Mahmuzlar isteğe bağlıdır ancak eğer kullanılırlarsa sadece 1.5 cm’den 
uzun olmayan, ucu kör metal mahmuzlar takılabilir. Yıldızlı mahmuza izin 
verilmez. 

Atın üzerinde üç noktadan bağlantılı koruyucu şapka takılması zorunludur. 

Madde Y-17  Takımlar 

1.  Eyer. İngiliz tipi at terbiyesi eyeri kullanılmalıdır.  
2. Kantarmalar. Ata her zaman normal burunsallık veya düşük burunsallıklı 
normal kantarma ile binilmelidir (Bakınız Madde 428). 
3. Normal kantarma metal veya sert plastikten mamul olmalıdır, lastikle kaplı 
olabilir. Tam başlığa, hakamora ve delikli kantarmalara izin verilmez. 
4. Sinekliklere sadece atların böceklerden korunması amacıyla izin verilebilir. 
Bunlara sadece aşırı durumlarda ve Hakem Heyeti Başkanı/Teknik Delege 
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tarafından izin verilir. Sineklikler göze batmayacak şekilde olmalı ve atın 
gözlerini kapatmamalıdır.  

5. Takımların muayenesi ve takımlarla ilgili diğer hususlar için, FEI Yetişkinler 
At Terbiyesi Kuralları Madde 428 geçerlidir. 

Bölüm VI  Kıta ve Bölgesel At terbiyesi 
Şampiyonaları ve CDIO-Ch 

Madde  Y-18 Angajmanlar 

1. FEI’nin onayından sonra, davetiye ile birlikte program ev sahibi ülkenin 
ulusal federasyonu tarafından Kıta veya Bölgenin uygun ulusal federasyonlarına 
gönderilir. 

2. Takımlar - Şampiyona 

2.1 Her UF en çok dört (4) yarışmacı ve dört (4) attan oluşan bir takımla 
yarışmaya katılabilir. Ancak, Avrupa dışında ilgili UF’ler takımların sayısını ve 
takım temsili için bölgesel bazı belirleyebilirler. Organizasyon Komitesi, 
yarışmacılar ile aynı imtiyazların tanınacağı Ekip Şefine de bir davetiye 
göndermelidir. Yedek kombinasyonlara izin verilmez. 

2.2 Şampiyonanın takım ve ferdi yarışmalarında dört yarışmacı ve dört atın 
katılımına izin verilir. 

2.3 CDIO-Ch’ler için, şampiyonalar ile aynı sayıda davetiye geçerlidir ve 
Organizasyon Komitesi yarışmacılar ile aynı imtiyazların tanınacağı Ekip Şefine 
de bir davetiye göndermelidir. 

3. Takımların Yerine Ferdi Biniciler - Şampiyonalar 

A Bir takım gönderemeyen UF’ler her biri bir atla olmak üzere bir veya iki ferdi 
yarışmacı ile yarışmaya katılabilirler. 

4. Seyisler 

UF’ler, CDIO-Ch ve Şampiyonalarda takım başına maksimum dört seyis olmak 
üzere, her at için bir seyis gönderebilirler. 

6. Angajmanlar At Terbiyesi Kuralları uyarınca üç etapta yapılmalıdır. 

7. Katılımcıların Açıklanması ve Başlama Sırası  

- Başlama sırası için kura madde 425 uyarınca çekilecektir. 

8. Müsabakalar 

8.1 Başlangıç Seviyesi Yarışmalar   

Tüm yarışmacılar için zorunludur – FEI Yıldızlar Başlangıç Seviyesi Testi 

8.2 Takım Şampiyonası ve Ferdi Kalifikasyon Yarışması 

Tüm yarışmacılar için zorunludur – FEI Yıldızlar Takım Testi 

8.3 Teselli Yarışması 

Ferdi Şampiyonada yarışmayan yarışmacılara açıktır – İsteğe bağlı -  FEI 
Yıldızlar Başlangıç Seviyesi Testi 

8.4 Ferdi Şampiyona 
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Takım Şampiyonası ve Ferdi Kalifikasyon Yarışmasının en iyi 15 yarışmacı/at 
çiftine açıktır (bakınız 8.2) – Her ülkeden, 15. sıra için berabere kalanlar da 
dahil olmak üzere, (Ekip Şefi tarafından seçilmiş) maksimum 3 binici katılabilir 
– FEI Yıldızlar Ferdi Yarışma Testi 

 

9. Takım Sıralaması. 

9.1 8.2 no.lu yarışmada, kazanan takım (en iyi üç yarışmacı) en yüksek toplam 
yüzdeye sahip olan, ikinci takım bir sonraki en yüksek toplama sahip olan 
vs’dir. 

9.2 Eğer iki veya daha fazla takım aynı yüzdeye sahip olursa, kazanan takım 
sıralamada üçüncü olan yarışmacısı en iyi sonucu elde etmiş olan takımdır. 
Bakınız Madde 451.1 

10. Ferdi Sıralama 

Son Ferdi Sıralama Ferdi Yarışmadaki yüzdelere göre belirlenir. İlk üç sıradan 
biri için yüzdelerin eşitliği halinde, en yüksek toplam genel puanlar kimin daha 
yüksek sıralamaya sahip olduğunu belirleyecektir. Bakınız Madde 451.2 

11. Hakem Heyeti ve Teknik Delege  

Hakem Heyeti Başkanı ve bir Üyesi/Teknik Delege FEI tarafından Teknik Delege 
olarak atanmalıdır. Bu kişinin ve Hakem Heyetinin atamaları Madde 437 ile 
uyumlu olmalıdır. 

12. Temyiz Kurulu 

Temyiz Kurulunun tertibi ve bu Komitenin Başkanı ile Üyelerinin atanması 
Madde 438’de belirtilmiş olan kurallar ile uyumlu olmalıdır. 

13. Veteriner Komisyonu – Veteriner Delegesi 

Veteriner Yönetmeliğine bakınız. 

14. Ödüller ve Hatıralıklar 

Ödüllerin ve hatıralıkların dağıtımı yukarıdaki Madde Y-6’da belirtilen gereklere 
uygun olmalıdır. Madalyalar Kıta Şampiyonalarında ve FEI tarafından onaylanan 
diğer şampiyonalarda Takımlar ve Ferdi Binicilere verilecektir.  

15. Çeşitli 

Varolan kuralların kapsamadığı tüm durumlarda, Hakem Heyeti, Genel 
Yönetmelikler ve  At Terbiyesi Yarışmaları Kurallarına dayanarak, adil ve 
sportmence bir sıralama oluşturmak için karar verecektir 

FEI bir Şampiyonanın “Açık” bir şampiyona olarak düzenlenip 
düzenlenmediğine karar verecektir. “Açık” şampiyonalarda, şampiyonanın 
yapıldığı Kıtanın veya Bölgenin dışından takımlar ve ferdi biniciler Şampiyona 
madalyaları ve unvanları için yarışamazlar.  

Madde  Y-19 Kalifikasyon 

1. Atlar 

1.1 Atlar altı yaşında veya daha büyük olmalıdır. 

1.2 Şampiyona bir önceki ve/veya içinde bulunulan sene boyunca Yetişkinler 
için bir Uluslar Kupası veya CDIO Grand Prix yarışmasına katılmamış atlara 
açıktır.  
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1.3 Atların Şampiyonanın yapılmakta olduğu organizasyon esnasında 
Yetişkinler için herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gereklidir. 

2. Yarışmacılar 

2.1 Yıldız bir binici, 14 yaşına bastığı yıl, Gençler Kıta At Terbiyesi 
Şampiyonasına katılabilse de aynı yıl Yıldızlar ve Gençler Şampiyonalarına 
katılmasına izin verilmez.  

2.2 14 yaşına bastığı yıl Gençler Kıta At Terbiyesi Şampiyonasına katılan yıldız 
bir binici artık bir Yıldızlar Şampiyonasına katılamaz.  
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 EK – Onur Nişanları 

 

1 Ocak 1992 ' den önce  

 

1. Onur nişanları yarışmacılara aşağıdaki durumlarda verilir. 

1.1. CDIO ’ daki bir Grand Prix ‘ te en iyi  12  yarışmacı arasına girenler. 

12 CDIO‘da   Altın Nişan 

  8 CDIO‘da   Gümüş Nişan 

  4 CDIO’da   Bronz Nişan 

1.2. Bir Kıta Şampiyonasındaki Grand Prix yarışmasında en iyi 12 arasına 

girmek bir CDIO ’ ya Dünya Şampiyonalarında iki CDIO' ya eşittir. 

1.3. Olimpiyat Oyunlarında, Kıta Şampiyonalarında ve Dünya 

Şampiyonalarında bir Grand Prix Special ‘ e katılmak iki CDIO ’ ya eşittir. 

 

1 Ocak 1992 ' den sonra 

 

2. Onur nişanları yarışmacılara aşağıdaki durumlarda verilir. 

2.1. CDIO ’ daki bir Grand Prix ‘ te en iyi 12 yarışmacı arasına girenler 

12   CDIO‘da  Altın Nişan 

  8   CDIO‘da  Gümüş Nişan 

  4   CDIO’da  Bronz Nişan 

2.2. Bir CDIO ' da Ferdi Final Müsabakasına katılmak (Örneğin Grand Prix 

Special veya Grand Prix Serbest Stil) üç CDIO ' ya eşittir. 

2.3. Kıtasal Şampiyonalarda, Dünya Şampiyonalarında, Dünya Kupası 

Finallerinde ve Olimpiyat Oyunlarda ferdi final müsabakasına katılmak (Örneğin 

Grand Prix Special veya Grand Prix Serbest Stil) dört CDIO ' ya eşittir. 

2.4. Bu kural, geçmiş dikkate alınarak 1 Ocak 1992  ile  1 Ocak 1995 tarihleri  

arasında geçerli olacaktır. 

 

1 Ocak 1995' ten sonra 

3. Onur nişanları yarışmacılara aşağıdaki durumlarda verilir : 
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3.1. CDIO ’ daki İlk Ferdi Kalifiye Yarışmasında (Örneğin Grand Prix) en iyi 

12 yarışmacı arasına girenler. 

14 CDIO ‘da  Altın Nişan 

10 CDIO ‘da  Gümüş Nişan 

6 CDIO ’da  Bronz Nişan 

3.2. Bir CDIO ' da ikinci ferdi kalifiye müsabakasına katılmak (Örneğin Grand 

Prix Special) iki CDIO ' ya eşittir. 

3.3. Kıta Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunlarında 

İkinci Ferdi Kalifiye Müsabakasına katılmak (Örneğin Grand Prix Special) üç 

CDIO ' ya eşittir. 

3.4.  Bir CDIO ' da Ferdi Final Müsabakasına katılmak (Örneğin Grand Prix 

Serbest Sitil) üç CDIO ' ya eşittir. 

3.5.  Kıta Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları, Dünya Kupası Finalleri ve 

Olimpiyat Oyunlarında Ferdi Final Müsabakalarına (Örneğin Grand Prix Serbest 

Sitil) katılmak dört CDIO ' ya eşittir. 

3.6.  Bu kural, 1 Ocak 1999’ dan itibaren geçmişe doğru uygulanacaktır. 

3.7.  1 Ocak 1999’dan sonra ve Aralık 2004’e kadar, sadece CDIO 3* ’ larda 

alınan sonuçlar dikkate alınacaktır. 

 

1 Ocak 2005 ’ ten itibaren 

 

4. Onur Nişanları aşağıdaki bareme göre verilecektir: 

 

4.1 CDIO ’ da Grand Prix yarışmasında en iyi 15 ’ e girenler 

 

14 CDIO’da   Altın Nişan 

10 CDIO’da   Gümüş Nişan 

6 CDIO’da   Bronz Nişan 

4.2  Bir CDIO ’ da Grand Prix Special’e (Şampiyona Formülü) katılmak iki 
CDIO ’ ya eşittir. 

4.3  Kıta Şampiyonalarında, Dünya Şampiyonalarında ve Olimpiyatlarda 
Grand Prix Special’e (Şampiyona Formülü) katılmak üç CDIO ’ ya eşittir. 

4.4  Bir CDIO ’ da Grand Prix Serbest Stil yarışmasına (Şampiyona Formülü) 
katılmak üç CDIO’ya eşittir. 

4.5 Kıta Şampiyonalarında, Dünya Şampiyonalarında, FEI Dünya Kupası™ At 
terbiyesi Finalinde ve Olimpiyatlarda Grand Prix Serbest Stil yarışmalarına 
katılmak dört CDIO’ya eşittir. 

5. Nişanlar için başvuru gerekli belgelerle yapılmalıdır.  
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EK - Uluslararası At terbiyesi Hakemleri 

Kategoriler: Hakemler üç kategoriye ayrılır: 3* (Uluslararası Aday Hakemler), 
4* (Uluslararası Hakemler) ve 5* (Resmi Uluslararası Hakemler). 

Yaş:  

3* - 3* hakem kategorisine terfi sadece 55 yaşına kadar mümkündür. 

4* - 4* kategorisine terfi sadece 60 yaşına kadar mümkündür. 

5* - Yaş sınırlaması yoktur. 

Bütün bu kategoriler için yaş sınırı 70’tir. Hakemler 71. doğum günlerinde 
emekliye ayrılacaktır.  
Lisanlar: İki resmi FEI lisanından en azından birini (İngilizce) konuşmak ve 
mümkünse diğerini (Fransızca) anlamak. 

UF desteği: Tüm FEI Hakemlerinin terfi ve FEI listesinde kalmak için UF 
desteğine (ikamet) ihtiyacı vardır. Genel Yönetmeliğe bakınız. 

Hakemlerin Sayısı: Farklı bölgeler için FEI hakemlerinin sayısı uluslararası 
yarışmaların sayısına ve bölgede düzenlenme seviyelerine bağlı olacak ve FEI 
Merkezi tarafından belirlenecektir. 

Yarışmalarda görevlendirilme: Hakemlerin Görevlendirilmesi için Kurallar 
Madde 437 ve 446’da belirtilmiştir. 

Kalifikasyonlar ve asgari gerekler: 3*, 4* ve 5* hakemler için 
kalifikasyonlar ve asgari gerekler FEI merkezi tarafından ayrıca yayınlanacak 
ve FEI At Terbiyesi Hakem Eğitim Sistemi uyarınca belirlenecektir. 

Genel Şartlar:  

Hakemlerin ücretleri. Uluslararası bir At terbiyesi Yarışmasında görev alan 
hakemlere aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır: (FEI seyahat politikası 
uyarınca) tüm seyahat masrafların karşılanması, konaklama masraflarının tümü 
artı günlük 150 CHF/100 EUR tutarında bir harcırah. 

Çıkar Çatışması. Hiçbir hakem görevinin bir çıkar çatışmasına yol açacağı bir 
yarışmada görev alamaz. FEI At Terbiyesi Hakemleri Kodeksine ve Genel 
Yönetmeliğe bakınız. 

Kodeksin/Yönetmeliğin ihlali FEI Merkezi ve At Terbiyesi Komitesine bildirilecek 
ve gerekli işlemler FEI Hukuk Departmanı tarafından gerçekleştirilecektir. 

Yarışan Hakemler. FEI Hakemleri aynı yıl içerisinde FEI Yetişkinler 
Yarışmalarında hakem olarak görev yapıp aynı kıtada uluslararası olarak 
yarışmalara katılamazlar. İlgili yıl boyunca hakem mi yarışmacı mı olmayı arzu 
ettiklerini en geç 1 Ocak tarihine dek UF vasıtasıyla FEI’ye bildirmekle 
yükümlüdürler. 

Görevsizlik. Üç yıldan daha fazla görev yapmamış ve tekrar sertifika almamış 
olan FEI hakemleri FEI At Terbiyesi Komitesi tarafından hakemler listesinden 
çıkarılır. Görevsizlik/yeniden sertifika almama nedeniyle listeden çıkartılmış, 
fakat yeniden listeye dahil olmak isteyen bir hakem aday hakemlerin geçtiği 
kalifikasyon prosedüründen geçtikten sonra listeye yeniden seçilebilir. Bakınız: 
FEI At terbiyesi Hakem Eğitim Sistemi 2009. 

Yarışmaların Değerlendirilmesi: Bir testte toplam sonuçlar arasında %5’ten 
büyük bir fark olduğunda, Hakem Heyetinin Başkanı ve/veya Baş 
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Hakem/Yabancı Hakem hakemleri değerlendirme yapmaya davet etmelidir. 
Toplantı yarışmadan itibaren 24 saat içerisinde yapılmalı ve eğer mümkünse 
ilgili at/binici kombinasyonlarının videoları bulunmalıdır. 

3*/4*/5* hakemler uluslararası at terbiyesi yarışmalarında asla Başkanın veya 
Hakem Heyetinin başka bir üyesinin sekreteri veya asistanı olarak görev 
yapamasa da, yanlarında bulunabilir. 

FEI At Terbiyesi Hakemleri 2009 Eğitim Programı ve şartlar ile ilgili ayrıntılı bilgi 
için, bakınız FEI web sitesi– At terbiyesi. 
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EK -   Ödünç Atlarla CDI/CDIO Yarışmaları için Direktifler 

Uluslararası müsabaka veya yarışmalar, FEI onayı ile ev sahibi Ulusal 
Federasyon tarafından sağlanan ödünç atlar ile organize edilebilir. Bu gibi 
durumlarda aşağıdaki şartlar uygulanır : 

1. Program, yarışmaların hangi şartlar altında yapılacağını ve ödünç alınan 

atların hangi koşullar altında verileceğini belirtmelidir. 

Bir teknik toplantı, hem ödünç atlar hem de müsabakanın organizasyonunu 

içeren özel şartlar hakkında, kura çekimi ve at kontrolünden önce, Ekip 

Şeflerine, yarışmacılara, at sahiplerine ve görevlilere brifing şeklinde organize 

edilmelidir. 

2. Organizasyon Komitesi, gerekli sayıda at (yarışmacı başına en fazla iki at) 

temin etmelidir. Bütün yarışmacılar aynı sayıda ata binebilecek durumda 

olmalıdır. 

2.1 Bütün atlar düzenlenen yarışmanın seviyesinde veya daha yüksek 

seviyede yarışabilecek kapasiteye sahip olmalıdırlar. WDRL’de listelenmiş atlar 

ödünç atlarla yapılan yarışmalarda kullanılamaz. 

2.2 Yarışmacıların her birine iki at temin etmeye yetecek miktarda uygun 

at bulunamadığı zaman en az üç veya dört yedek ata ek olarak binici sayısı 

kadar yeterli at olmalıdır. 

2.3 Atlar için kura çekimi, ilk yarışmanın başlamasından 24 saat önce, 

mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. 

1.  At Kontrolü, Hakem Heyeti Başkanı / Yabancı Hakem, Veteriner 

Komisyonu  Başkanı veya Veteriner Delegenin önünde olduğu gibi takım 

temsilcileri veya ekip şeflerinin önünde yapılmalıdır. 

Atların kimlikleri uygun şekilde belirtilmelidir. 

3.1. Atların sahipleri atlarını Madde 428’de belirtilen başlıklarla getireceklerdir. 
Hakem Heyeti Başkanı her bir at için kullanılan gem ve kantarma başlıkları not 
alacaktır. Gem ve kantarmalar, Hakem Heyetinin Başkanının özel izni 
olmaksızın, müsabaka boyunca değiştirilemez. 

3.2. 3.2.  Bütün yedek atlar kontrol edilmelidir. Değişiklikler sadece FEI 
Veteriner Delegesi ve Hakem Heyeti başkanı / yabancı hakem / teknik delege 
onayladığı zaman yapılabilir. Takım atları takım içerisinde değiştirilebilir. 
4. Kura: İlk yarışmanın başlangıç gününde veya bir gün öncesinde, başlama 
sırası için kura çekimi, Madde 425.’ e göre yapılacaktır. 

5. Eğer bir Ferdi Yarışma Finali varsa, bu aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: 

a) Kalifikasyon: 15. sıra için berabere kalanlar da dahil olmak üzere, Takım 
yarışmasında en iyi 15 sırayı alan binici/at kombinasyonlarına açıktır. 

b) Başlama sırası - Ferdi Final:  Atların kurası kalifikasyon yarışmasında ilgili 
binici ile ilk 15’te yer alanlar arasından çekilecektir. Eğer binici, takım veya  
kalifikasyon yarışmasında yarıştığı aynı atı çekerse, başka bir at için tekrar 
kura çekilecektir. Biniciler sadece bir atla yarışmaya katılabilir. 
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c) Ferdi Final Sıralaması: Her iki yarışma (kalifiye ve ferdi final),ferdi final 
sıralamasında dikkate alınacaktır. Her bir yarışma için yüzde puanlar 
eklenecektir. 

d) Beraberlikler: Birincilik için eşitlik durumunda, ferdi yarışma finalinde daha 
yüksek puan alan daha iyi yere sahip olacaktır. 

6. Organizasyon Komitesi, kura çekiminden sonra, Veteriner Delege / 
Komisyonu tarafından yarışma için uygun olmayan atların bulunması 
durumunda, yeterli miktarda yedek at sağlamalıdır. Bu atların isimleri kura 
çekiminde belirtilmelidir.  

6.1. Yukarıda belirtilen durumda, yedek at için bir kura çekimi yapılmalıdır. Bu 
atlar, at kontrolünü geçmiş olmalıdır. Katılan at ve binicilerin sayısı ne olursa 
olsun, kura çekimindeki yarışmacılardan daha fazla at olmalıdır. 

7. Bütün bir yarışma için her bir yarışmacının iki veya üç at çekme durumu 
varsa, tercihen yarışmanın başlamasından önceki gün atları ile çalışabilmesi için 
en az bir saat ayarlanmalıdır. Bütün biniciler, yarışmaya başlama 
zamanlarından yarım saat önce atlarını çalıştırabilmeli ve ısıtabilmelidir 
(Paragraf 5’te belirtilen yarışmalar hariç). Bu durum Teknik Delege  ve / veya  
FEI görevlisi tarafından denetlenecektir. 
8. Sadece Ulusal atların katıldığı ve Ulusal Federasyon tarafından kabul edilen 
bir belge ile tam olarak tanınan atlar için FEI pasaportuna ihtiyaç yoktur.  

 

 

EK - Pas De Deux (İkili Yarışma) 

Pas de Deux, Uluslararası At Terbiyesi yarışmalarında, manejde aynı zamanda 

iki at / binicinin yarıştığı bir sınıftır. Pas de Deux takımları hem takım hem de 

ferdi olarak yarışan iki at ve iki biniciden oluşur. Puanlama, yapılan hareketlerin 

kalitesine bağlıdır. Pas de Deux takımları belli bir serbest stil seviyesinde kendi 

koreografilerini gösterirler. 

Hakemler : Üç hakem C ’ de oturur. Bir hakem kombinasyonlardan birini 

puanlarken, diğeri diğer kombinasyona puan verir. İki hakem sadece teknik 

puan verirken, üçüncü hakem artistik puan verir.  

Test kağıtları: Serbest Stilin aynısıdır.
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EK – Ahır Güvenliği 

1. Asgari FEI Ahır Güvenliği 

CDI-Ch/ CDIP/ CDIJ/ CDIY/ CDI3*-5*/ CDIO3*-5*/ Şampiyonalar ve Oyunların 
şartları için bakınız FEI Veteriner Yönetmeliği ve yıllık olarak yayınlanan At 
Terbiyesi Yarışmaları Tablosu. 

2. Sınırlı Ahır Güvenliği 

Küçük çapta At Terbiyesi yarışmaları için (CDI 1* ve 2* için) ve CDI-Ch, CDIP / 
CDIJ / CDIY /  CDI 3* için, Batı Avrupa dışındaki ülkelerde aşağıdaki geçici 
ölçüler, deneysel temellere dayanılarak uygulanmaktadır ve yıllık olarak gözden 
geçirilecektir: 

Gerekler 

1. Atlar yarışma alanında konaklamalıdır. 

2. Mümkün olursa, aynı ülkeden gelen atlar bir arada tutulmalıdır. Atların, 
özellikle de başka ülkelerden gelenlerin uygun izolasyonu için önlemler 
alınmalıdır. At gribi durumunda, eğer yarışma ulusal yarışma seviyesindeyse, 
aşılanmış atlar aşılanmamış olanlardan ayrı tavlalara konmalıdır. 

3. Atların iyiliği ve sağlığından hiçbir şekilde taviz verilmemelidir. 

4.  Organizasyonlarda, tavla alanlarının yarışmalar sırasında tavla müdürleri 
ve görevliler tarafından  24  saat korunması ve atların kolik, boxlarda sıkışma, 
yangın gibi durumlardan korunması sağlanmalıdır. 

5.Güvenlik için çitler ve giriş kontrolü zorunlu değildir, fakat veteriner delege 
veya yabancı hakem / teknik delege (Gen. Yön. 152.5.) bu önlemlerin 
alınmasını talep etmekte veya araçların tavlalara çok yakın parkedilmesini 
önlemek için bant çekilmesi gibi önlemler istemekte, ihtiyaç doğduğunda 
özgürdür. 

Batı Avrupa Dışında CDI ’ lar 

Vet. Yön. 1005.2.4., 1005.2.5.1., ve 1005.2.2. no.lu maddeleri Batı Avrupa 
dışındaki  CDI3* / CDIJ / CDIY / CDIP/CDIch/CDI-YH yarışmalarında geçerli 
olmayacaktır. Fakat sınırlı ahır güvenliği güvenlik kuralları her zaman yerine 
getirilmelidir. 

 

Eşzamanlı Yarışmalar 

Eğer farklı kategorilerde iki yarışma eşzamanlı olarak yürütülüyorsa, daha 
yüksek seviyede ahır güvenliği de otomatik olarak talep edilir.  (örneğin 
CDI4*/CDIP) 
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EK  At terbiyesi Sahası 
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EK -    Uluslararası At Terbiyesi Yarışması Kategorileri  - 1 Ocak 2009 

  

 
CDI-W 

 
CDI 5*   

 
CDI 4*  

 
CDI 3*  

Katılım 

Her biri min. 2 binici ile 
davat edilen, ev sahibi UF 
dahil minimum 6 UF. Bir 
OK asla yabancı binici 
sayısından fazla ev sahibi 
binici davet edemez. 
Davetiyeler ve jokerler 
için Madde 423 ve FEI 
Dünya Kupası™ At 
terbiyesi Kurallarına 
bakınız. 
Tüm biniciler ve atlar FEI 
tescilli olmalıdır. 

Her biri min. 2 binici ile 
davat edilen, ev sahibi 
UF dahil minimum 6 UF 
veya her biri min. 1 binici 
ile 12 UF. Bir OK asla 
yabancı binici sayısından 
fazla ev sahibi binici 
davet edemez. Jokerler 
için Madde 423’e bakınız. 
Tüm biniciler ve atlar FEI 
tescilli olmalıdır. 

Her biri min. 2 binici ile 
davat edilen, ev sahibi UF 
dahil minimum 6 UF veya 
her biri min. 1 binici ile 12 
UF. Bir OK asla yabancı 
binici sayısından fazla ev 
sahibi binici davet 
edemez. Jokerler için 
Madde 423’e bakınız. 
Tüm biniciler ve atlar FEI 
tescilli olmalıdır. 

Her biri min. 2 binici ile 
davat edilen, ev sahibi 
UF dahil minimum 6 UF 
veya her biri min. 1 
binici ile 12 UF. Bir OK 
asla yabancı binici 
sayısından fazla ev sahibi 
binici davet edemez. 
Jokerler için Madde 
423’e bakınız. 
Tüm biniciler ve atlar FEI 
tescilli olmalıdır. 

Yaş 

Binici başına at sayısı 
OK’nin takdirindedir. 
Biniciler en az 16 yaşında 
olmalıdır.  

Binici başına at sayısı 
OK’nin takdirindedir.  
Biniciler en az 16 yaşında 
olmalıdır. 
 

Binici başına at sayısı 
OK’nin takdirindedir. 
 Biniciler en az 16 yaşında 
olmalıdır.  
 

Binici başına at sayısı 
OK’nin takdirindedir.  
Biniciler en az 16 
yaşında olmalıdır. 
 

Atlar 
Atlar: en az 8 yaşında. 
GP, GPS, GPFS. Küçük 
tur: 7 yaş. 

Atlar: en az 8 yaşında. 
GP, GPS, GPFS. Küçük 
tur: 7 yaş. 

Atlar: en az 8 yaşında. 
GP, GPS, GPFS. Küçük 
tur: 7 yaş. 

Atlar: en az 8 yaşında. 
GP, GPS, GPFS. Küçük 
tur: 7 yaş. 

Biniciler 

Biniciler sadece 
pasaportlarına hamil 
oldukları ülkenin 
takdiriyle yarışmaya 
katılabilirler.  

Biniciler sadece 
pasaportlarına hamil 
oldukları ülkenin 
takdiriyle yarışmaya 
katılabilirler. 

Biniciler sadece 
pasaportlarına hamil 
oldukları ülkenin takdiriyle 
yarışmaya katılabilirler. 

Biniciler sadece 
pasaportlarına hamil 
oldukları ülkenin 
takdiriyle yarışmaya 
katılabilirler. 
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Yarışmalar 

FEI Grand Prix ve FEI 
Grand Prix Serbest stil 
zorunludur.  
U25 GP ve küçük tur da 
programa dahil edilebilir. 

FEI Grand Prix /FEI 
Grand Prix Special 
ve/veya FEI Grand Prix/ 
FEI Grand Prix Serbest 
stil. GP U25 ve küçük tur 
da programa dahil 
edilebilir.   

FEI Grand Prix Special ve 
FEI Grand Prix Serbest 
stili içeren FEI Grand Prix. 
GP U25 ve ve küçük tur 
da programa dahil 
edilebilir.   

FEI Grand Prix Special 
ve FEI Grand Prix 
Serbest stili içeren FEI 
Grand Prix. GP U25 ve 
ve küçük tur da 
programa dahil edilebilir. 

At 
Pasaportları 

FEI Pasaportu (ayrıca 
bakınız GY Madde 139) 

FEI Pasaportu (ayrıca 
bakınız GY Madde 139) 

FEI Pasaportu (ayrıca 
bakınız GY Madde 139) 

FEI Pasaportu (ayrıca 
bakınız GY Madde 139) 

Ahır Güvenliği 

Minimum FEI ahır 
güvenliği şartları yerine 
getirilecektir. Batı Avrupa 
dışında sınırlı ahır 
güvenliği geçerlidir. 

Minimum FEI ahır 
güvenliği şartları yerine 
getirilecektir. 

Minimum FEI ahır 
güvenliği şartları yerine 
getirilecektir. 

Minimum FEI ahır 
güvenliği şartları yerine 
getirilecektir. Batı 
Avrupa dışında sınırlı ahır 
güvenliği geçerlidir. 

Angajman 
ücreti 

WEL. İçin Maks. EUR 300 
Diğer CDI-W için 
sınırlama yoktur. 

Maks. CHF 600 (EUR 
400) 

Maks. CHF 525 (EUR 350) Kısıtlama yoktur ancak 
ödül parası ve 
konukseverlik ile 
bağlantılı olmalıdır. 

Yataklık - 
Saman 

İlk yataklık WEL için OK 
tarafından temin 
edilecektir. Diğer CDI-
W’de isteğe bağlı olarak 
OK veya binici tarafından 
karşılanacaktır. 

Yataklık OK tarafından 
karşılanacaktır. 

İlk yataklık OK tarafından 
karşılanacaktır. 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

        Yemekler 
Biniciler/seyisler 

WEL için OK tarafından 
karşılanacaktır.  Diğer 
CDI-W’de isteğe bağlı 
olarak OK veya binici 
tarafından 
karşılanacaktır. 

OK tarafından 
karşılanacaktır. 

Kahvaltı + bir yemek 

OK tarafından 
karşılanacaktır. 

Kahvaltı + bir yemek 

isteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

Konaklama WEL için OK tarafından OK tarafından isteğe bağlı olarak OK isteğe bağlı olarak OK 
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temin edilecektir. Diğer 
CDI-W’de isteğe bağlı 
olarak OK veya binici 
tarafından 
karşılanacaktır. 

karşılanacaktır. 

 

veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

Zemin 
WEL için AIDEO min. 
Standardına uygun 

WEL için AIDEO min. 
Standardına uygun 

WEL için AIDEO min. 
Standardına uygun 

Kısıtlama yoktur 

Para ödülü 

WEL: Minimum Grand 
Prix: CHF 15'000 (EUR 
10'000) Grand Prix 
Serbest stil CHF 30'000 
(EUR 20'000). Diğer CDI-
W için kısıtlama yoktur 

Minimum Grand Prix CHF 
15’000 (EUR 10’000), 
Grand Prix Special ve 
Grand Prix Serbest stil 
 CHF 30’000 (EUR 
20’000)- Sadece bir tur 
varsa Grand Prix  CHF 
30.000 (EUR 20.000) ve 
Grand Prix Special  veya 
Grand Prix Serbest stil 
CHF 60.000 (EUR 
40.000) 

Minimum Grand Prix CHF 
9’000 (EUR 6’000), 
Grand Prix Special ve/ 
veya Grand Prix Serbest 
stil CHF 15’000 (EUR 
10’000) 

Kısıtlama yoktur 

Görevliler 

 
Hakemler: FEI listesinden 
5 hakem; farklı 
milliyetten en azından 3 
yabancı hakem. WEL ve 
FJ ‘de FEI tarafından 
atanmış minimum 3, 5* 
hakem. 
Hakem harcırahı:   EUR 
100 

 
Hakemler: FEI 
listesinden 5 hakem; 
farklı milliyetten en 
azından 3 yabancı 
hakem. Minimum 3, 5* 
hakem. 
Hakem harcırahı:   EUR 
100 

Hakemler: FEI listesinden 
5 hakem; farklı milliyetten 
en azından 3 yabancı 
hakem. Minimum 2, 5* 
hakem. 
Hakem harcırahı:   EUR 
100 

 
Hakemler: FEI 
listesinden 5 hakem; 
farklı milliyetten en 
azından 3 yabancı 
hakem. 2, 3* hakemden 
fazlası 
görevlendirilmemelidir.  
Hakem harcırahı:   EUR 
100 

Temyiz Kurulu Gerekli değildir Gerekli değildir Gerekli değildir Gerekli değildir 
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CDI 2* 

 
CDI 1* 

 
CDI-Y / J / U25 

 

 
CDI-P / Ch 

 

Katılım 

 
UF sayısında kısıtlama 
yoktur. 
Tüm biniciler ve atlar FEI 
tescilli olmalıdır. 
 

 
UF sayısında kısıtlama 
yoktur. 
Tüm biniciler ve atlar FEI 
tescilli olmalıdır. 
 

 
UF sayısında kısıtlama 
yoktur. 
Tüm biniciler ve 
atlar/poniler FEI tescilli 
olmalıdır. 

 
UF sayısında kısıtlama 
yoktur. 
Tüm biniciler ve 
atlar/poniler FEI tescilli 
olmalıdır. 

Yaş 

Binici başına at sayısı 
OK’nin takdirindedir. 
Biniciler en az 16 yaşında 
olmalıdır.  
 

Binici başına at sayısı 
OK’nin takdirindedir.  
Biniciler en az 16 yaşında 
olmalıdır. 
 

Binici başına at sayısı 
OK’nin takdirindedir. 
Gençler: 14 ila 18 yaş, 
Genç Yetişkin Biniciler: 
16-21 yaş U25: 16-25 
yaş 
 

Binici başına at/poni 
sayısı OK’nin 
takdirindedir. 
Yıldızlar: 12 ila 14 
Poni Binicileri: 12 ila 16 
 

Atlar 

Atlar: 7 yaşından itibaren 
Grand Prix 8’den itibaren  

Atlar: 7 yaşından itibaren 
 

Atlar: 6 yaşından itibaren  
PSG seviyesi testler için 7 
yaş, Grand Prix 16-25 için 
8 yaş  
 

Atlar: 6 yaşından itibaren 
Poniler: 6 yaşından 
itibaren. 

Biniciler 

Yurt dışında yaşayan 
biniciler, ev sahibi ülkenin 
federasyonunun izni ile, ev 
sahibi ülkenin 
yarışmalarına katılabilirler.  

Yurt dışında yaşayan 
biniciler, ev sahibi 
ülkenin federasyonunun 
izni ile, ev sahibi ülkenin 
yarışmalarına 
katılabilirler.  

Yurt dışında yaşayan 
biniciler, 18 yaşından 
küçük iseler, ev sahibi 
ülkenin izni ile, 
yarışmalara katılabilirler.  
 

Yurt dışında yaşayan 
biniciler, 18 yaşından 
küçük iseler, ev sahibi 
ülkenin izni ile, 
yarışmalara katılabilirler. 

Yarışmalar 

FEI Grand Prix Special ve 
FEI Grand Prix serbest stil 
testi hariç, FEI Grand 
Prix’ye kadar 

Intermediate I SS dahil 
FEI Intermediate I’e 
kadar 

FEI Gençler Testleri 
FEI Genç Yetişkinler 
Testleri 
U25: FEI Int II – GP 16-
25 
 

FEI Poni Binicisi Testleri 
FEI Yıldızlar Testleri 
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At 
pasaportları 

Kendi ülkelerinde 
yarışırken FEI pasaportu 
gerekli değildir – bu atlar 
kendi UF’leri tarafından 
tescilli, bir şemayla 
tanıtılmış olmalı ve geçerli 
bir aşı kartına sahip 
bulunmalıdır.  
 

Kendi ülkelerinde 
yarışırken FEI pasaportu 
gerekli değildir – bu atlar 
kendi UF’leri tarafından 
tescilli, bir şemayla 
tanıtılmış olmalı ve 
geçerli bir aşı kartına 
sahip bulunmalıdır.  
 

Kendi ülkelerinde 
yarışırken FEI pasaportu 
gerekli değildir – bu atlar 
kendi UF’leri tarafından 
tescilli, bir şemayla 
tanıtılmış olmalı ve geçerli 
bir aşı kartına sahip 
bulunmalıdır.  
 

Kendi ülkelerinde 
yarışırken FEI pasaportu 
gerekli değildir – bu 
atlar/poniler kendi UF’leri 
tarafından tescilli, bir 
şemayla tanıtılmış olmalı 
ve geçerli bir aşı kartına 
sahip bulunmalıdır.  
 

Ahır 
güvenliği 

Sınırlı Ahır Güvenliği Sınırlı Ahır Güvenliği Minimum FEI ahır 
güvenliği şartları yerine 
getirilecektir. Batı Avrupa 
dışında sınırlı ahır 
güvenliği geçerlidir. 
 

Minimum FEI ahır 
güvenliği şartları yerine 
getirilecektir. Batı Avrupa 
dışında sınırlı ahır 
güvenliği geçerlidir. 

Angajman 
ücreti 

Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur 

Yataklık - 
Saman 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

Yemekler 
Biniciler/seyisl

er 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

Konaklama 
İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

Zemin Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur 

Para ödülü Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur 

CDI-Ch’lerde sadece ayni 
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ödüllere izin verilir. 

Görevliler 

Hakemler: FEI hakem 
listesinden. En azından 2 
hakem yabancı ve farklı 
milliyetten olmalıdır. 1 
Ulusal Grand Prix hakemi 
beş kişilik bir Hakem 
Heyetinde 
görevlendirilebilir.  

Hakemler: Minimum 3 
Hakem. FEI hakem 
listesinden en azından 2 
hakem. En azından biri 
yabancı olmalıdır. 1 
Ulusal hakem 
görevlendirilebilir.  

Hakemler: FEI listesinden 
5 hakem. 2 hakem 4* 
veya 5* olmalıdır. Farklı 
milliyetten minimum 2 
yabancı hakem. 
 

Hakemler: FEI listesinden 
5 hakem. 2 hakem 4* 
veya 5* olmalıdır. Farklı 
milliyetten minimum 2 
yabancı hakem. 
 

Temyiz 
Kurulu 

Gerekli değildir. 
 

Gerekli değildir. 
 

Gerekli değildir. 
 

Gerekli değildir. 
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Uluslararası Resmi At Terbiyesi Yarışmalarının Kategorileri* - 1 Ocak 2009  
 

                                        * Sadece CDIO’lar için - Şampiyonalar ve Oyunlar için Özel Yönetmelik. 

  

 
CDIO 5* 

 
CDIO 4* 

 
CDIO 3*  

 

 
CDIO YR/J/P/Ch 

 

Katılım 

Ev Sahibi UF dahil 
minimum 6 UF davet 
edilecektir. 
Tüm biniciler ve atlar FEI 
tescilli olmalıdır. 
 
Binici başına 1 at 
 

Ev Sahibi UF dahil 
minimum 6 UF davet 
edilecektir. 
Tüm biniciler ve atlar FEI 
tescilli olmalıdır. 
 
Binici başına 1 at 
 

Ev Sahibi UF dahil 
minimum 6 UF davet 
edilecektir. 
Tüm biniciler ve atlar FEI 
tescilli olmalıdır. 
 
Binici başına 1 at 
 

Ev Sahibi UF dahil 
minimum 3 UF davet 
edilecektir. 
Tüm biniciler ve 
atlar/poniler FEI tescilli 
olmalıdır. 
Binici başına 1 at/poni 
 

Yaş 

Biniciler en az 16 yaşında 
olmalıdır.  
Atlar: 8 yaşından itibaren 

Biniciler en az 16 yaşında 
olmalıdır. 
Atlar: 8 yaşından itibaren 

Biniciler en az 16 yaşında 
olmalıdır. 
Atlar: 8 yaşından itibaren  

Gençler: 14 - 18, 
Genç Yetişkinler: 16-21  
Yıldızlar: 12 - 14 
Poni Binicileri: 12 - 16 
Atlar: 6 yaşından itibaren 
(G/Y) 7 yaşından itibaren 
(GY) 
Poniler: 6 yaşından 
itibaren 

Biniciler 

Biniciler sadece 
pasaportlarına hamil 
oldukları ülkenin 
takdiriyle yarışmaya 
katılabilirler. 

Biniciler sadece 
pasaportlarına hamil 
oldukları ülkenin 
takdiriyle yarışmaya 
katılabilirler. 

Biniciler sadece 
pasaportlarına hamil 
oldukları ülkenin 
takdiriyle yarışmaya 
katılabilirler. 

Yurt dışında yaşayan 
biniciler, 18 yaşından 
küçük iseler, ev sahibi 
ülkenin izni ile, 
yarışmalara katılabilirler 
18’in üzerinde: Biniciler 
sadece pasaportlarına 
hamil oldukları ülkenin 
takdiriyle yarışmaya 
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katılabilirler. 

Yarışmalar 

Uluslar kupası Formülü:  
FEI Grand Prix, FEI 
Grand Prix Special  veya 
FEI Grand Prix Serbest 
stil  
 
Şampiyona Formülü: 
FEI Grand Prix,  FEI 
Grand Prix Special ve FEI 
Grand Prix Serbest stil  

Uluslar kupası Formülü:  
FEI Grand Prix, FEI Grand 
Prix Special  veya FEI 
Grand Prix Serbest stil  
 
Şampiyona Formülü: 
FEI Grand Prix, FEI Grand 
Prix Special ve FEI Grand 
Prix Serbest stil  
 

Uluslar kupası Formülü:  
FEI Grand Prix, FEI Grand 
Prix Special  veya FEI 
Grand Prix Serbest stil  
 
Şampiyona Formülü: 
FEI Grand Prix, FEI Grand 
Prix Special ve FEI Grand 
Prix Serbest stil  
 

GY/G/P: 
Uluslar kupası Formülü 
Takım yarışması 
Ferdi yarışma 
Şampiyona Formülü: 
Takım yarışması 
Ferdi yarışma 
Ferdi Serbest stil 
Y: 
Takım yarışması 
Ferdi yarışma 

At 
pasaportları 

FEI pasaportu zorunludur FEI pasaportu zorunludur FEI pasaportu zorunludur FEI pasaportu zorunludur  

Ahır güvenliği 
Minimum FEI ahır 
güvenliği şartları yerine 
getirilecektir. 

Minimum FEI ahır 
güvenliği şartları yerine 
getirilecektir. 

Minimum FEI ahır 
güvenliği şartları yerine 
getirilecektir. 

Minimum FEI ahır 
güvenliği şartları yerine 
getirilecektir. 

Angajman 
ücreti 

Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur 

Yataklık – 
Saman 

Ücretsiz yataklık ve yem Ücretsiz yataklık ve yem İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

Yemekler 
Biniciler/seyisle

r 

Günde 3 yemek Günde 2 yemek İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

Konaklama 
Ücretsiz konaklama Ücretsiz konaklama İsteğe bağlı olarak OK 

veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

İsteğe bağlı olarak OK 
veya binici tarafından 
karşılanacaktır 

Zemin Minimum AIDEO Minimum AIDEO Kısıtlama yoktur Kısıtlama yoktur 
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standardına uygun standardına uygun 

Para ödülü 

Minimum CHF 100’000 
/EUR 65'000 

Uluslar Kupası Formülü: 
Grand Prix Takım 
yarışması en yüksek 
ödüllü yarışma olmalıdır. 

CHF 50.001 -  99’999 / 
EUR 33’001-64’999 

 
Uluslar Kupası Formülü: 
Grand Prix Takım 
yarışması en yüksek 
ödüllü yarışma olmalıdır. 

CHF 50’000 /EUR 
33’000’e kadar 

Uluslar Kupası Formülü: 
Grand Prix Takım 
yarışması en yüksek 
ödüllü yarışma olmalıdır. 

Kısıtlama yoktur            
CDIO-Ch’lerde sadece 
ayni ödüllere izin verilir. 

Uluslar Kupası Formülü: 
Takım yarışması en 
yüksek ödüllü yarışma 
olmalıdır. 

Görevliler 

 
Hakemler: FEI 5* ve 4* 
hakem listesinden 5 
hakem. Farklı milliyetten 
en azından 3 yabancı 
hakem. Minimum üç 5* 
hakem. 

Hakemler: FEI 5* ve 4* 
hakem listesinden 5 
hakem. Farklı milliyetten 
en azından 3 yabancı 
hakem. Minimum üç 5* 
hakem. 

Hakemler: FEI 5* ve 4* 
hakem listesinden 5 
hakem. Farklı milliyetten 
en azından 3 yabancı 
hakem.  

Hakemler: FEI hakem 
listesinden 5 hakem. 
Farklı milliyetten en 
azından 3 yabancı 
hakem. Minimum üç 4* 
veya 5* hakem. 
 

Temyiz kurulu 
 
Gereklidir 

 
Gereklidir 

 
Gereklidir 

 
Gereklidir 
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