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ÖNSÖZ 

 

İşbu Para At Terbiyesi Kuralları  1 Ocak 2011'den itibaren geçerlidir ve daha sonra yapılan 

değişiklikleri içerir. Bu tarihten itibaren, aynı konuyla ilgili daha önce yayınlanmış tüm diğer 

kuralların (diğer basımlar ve Uluslararası Paralimpik Binicilik Komitesi - IPEC'e ait olanlar dahil 

tüm diğer resmi belgeler) yerini almaktadır. 

 

Her ne kadar işbu Kurallarda Uluslararası Para At Terbiyesi Yarışmalarını yöneten Fédération 

Equestre Internationale'in (“FEI”) detaylı Kuralları belirlense de, bunlar Tüzük, Genel 

Yönetmelik (bundan böyle "GY"), Veteriner Yönetmeliği ("VY") ve ayrıca FEI At Terbiyesi 

Kuralları ve tüm diğer FEI Kuralları ve Yönetmelikleri ile birlikte okunmalıdır. 

 

İşbu Para At Terbiyesi Kurallarında her durumun dikkate alınması mümkün değildir. Tüm 

öngörülemeyen veya istisnai durumlarda sportmence bir ruh ile ve Para At Terbiyesi Kuralları 

ve ilgili FEI Kuralları ve Yönetmeliklerinin amaçlarına en yakın olacak şekilde bir karar almak 

Hakem Heyetinin ve Veterinerlerin görevidir. Para At Terbiyesi Kurallarında atlanan herhangi 

bir konu olması halinde, atlanan bu konu işbu Para At Terbiyesi Kuralları, diğer FEI Kuralları ve 

Yönetmelikleri ve sportmenlik ruhu ile mümkün olan en geniş manada uyumlu bir şekilde 

yorumlanacaktır. 

 

İşbu Para At Terbiyesi Kurallarında eril sözcüklerin kullanımı aynı zamanda dişil sözcükleri de 

içerecektir. 

Büyük harfle başlayan tüm terimler Para At Terbiyesi Kurallarında, GY’de veya Tüzükte 
tanımlanmıştır. 
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ATLARIN İYİLİĞİ İÇİN FEI DAVRANIŞ KURALLARI 

 

FEI uluslararası binicilik sporu ile ilgili olan herkesin FEI’nin davranış kurallarına uymasını, ve 

Atın iyiliğinin her zaman en büyük önceliğe sahip olduğunu anlaması ve kabul etmesini şart 

koşmaktadır. Sporcu ve Antrenör Müsabakaya hazırlanırken ve Müsabaka esnasında bu kurallar 

ve yönetmeliklere uymalıdır. Aşağıdaki kurallara  özellikle uyulmalıdır: 

 

1. Genel İyilik: 

 

a) İyi At Bakımı 

 

Ahır bakımı, beslenme ve eğitim iyi At Yönetimi kuralları ile uyumlu olmalıdır. Temiz ve 

kaliteli ot, yem ve su her zaman mevcut bulunmalıdır. 

 

b) Eğitim yöntemleri 

 

Atlar sadece fiziksel kapasiteleri ve kendi disiplinleri için olgunluk seviyeleri ile uyumlu 

bir eğitim görmelidir. Kötü muameleye dayanan veya korku yaratan eğitim yöntemleri 

uygulanmamalıdır. 

 

c) Nallama ve donanım 

 

Ayak bakımı ve nallama yüksek bir standartta olmalıdır. Takımlar ağrı veya sakatlanma 

riskini ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmalı ve ata uydurulmalıdır. 

 

d) Nakliye 

 

Nakliye esnasında atlar yaralanmalar, sakatlanmalar ve diğer sağlık risklerine karşı 

tamamen korunmalıdır. Araçlar güvenli olmalı, iyi havalandırılmalı, yüksek bir standart 

uyarınca bakımları yapılmalı, düzenli olarak dezenfekte edilmeli ve yetkin kişilerce 

kullanılmalıdır. Atların idaresi için her zaman yeterlilik sahibi bakıcılar hazır bulunmalıdır. 

 

e) Transit 

 

Tüm seyahatler dikkatle planlanmalı ve atlara güncel FEI kuralları uyarınca yem ve 
suyun verildiği düzenli molalar verilmelidir. 

 

2. Yarışma için yeterlik: 

 

a) Form ve yeterlilik 

 

Yarışmalara katılım sadece formda olan Atlar ve yeterlilikleri kanıtlanmış yarışmacılarla 

sınırlandırılmalıdır. Atlara eğitim ve yarışma arasında yeterli dinlenme süresi tanınmalı 

ve seyahat esnasında ayrıca dinlenme imkanı verilmelidir. 

 

b) Sağlık durumu 

 

Yarışması uygun görülmeyen hiçbir at yarışmaya katılmamalı veya yarışmaya devam 

etmesine izin verilmemelidir. Şüpheli hallerde veterinere başvurulmalıdır. 

 

c) Doping ve İlaçlar 

 

Doping ve ilaçların yasadışı kullanımı veya buna niyetlenilmesi ciddi bir refah sorunudur 

ve buna tolerans gösterilmeyecektir. Tüm veteriner tedavilerinden sonra ve Yarışmadan 

önce atların tamamen iyileşmesi için yeterince zaman tanınmalıdır. 
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d) Cerrahi müdahaleler 

 
Atın iyiliğini veya diğer Atların ve/veya Sporcuların güvenliğini tehlikeye atan hiçbir 
cerrahi müdahaleye izin verilmemelidir. 

 

e) Gebe/yakın zamanda tay doğurmuş kısraklar 

 

Kısraklar gebeliklerinin dördüncü ayından sonra ve yanlarında tayları varken 

yarışmamalıdır. 

 

f) Yardımların kötüye kullanımı 

 

Bir Ata doğal biniş yardımları veya yapay yardımlar (örneğin kamçı, mahmuz vs.) 
kullanılarak kötü muamele edilmesine tolerans gösterilmez. 

 

3. Yarışmalar Atın iyiliğinin önüne geçmemelidir. 

 

a) Yarışma sahaları 

 

Atlar sadece uygun ve güvenli zeminler üzerinde çalıştırılmalı ve yarışmalıdır. Tüm 

engeller ve yarışma koşulları Atın güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. 

 

b) Zeminler 

 

Atların üzerinde yürüdüğü, çalıştığı veya yarıştığı tüm zeminler yaralanmalara / 

sakatlanmalara yol açabilecek faktörler en aza indirilecek şekilde tasarlanmalı ve 

bakımdan geçirilmelidir. 

 

c) Aşırı hava koşulları 

 

Eğer atların iyiliğinin veya güvenliğin riske giriyorsa, aşırı hava koşullarında yarışmalar 

yapılmamalıdır. Sıcak veya nemli koşullarda Atların hızla soğutulması için gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

 

d) Yarışma ahırları 

 

Ahırlar güvenli, hijyenik, konforlu olmalı, iyi havalandırılmalı ve içerisindeki Atın tipi ve 

yapısına uygun ebatta olmalıdır. Yıkama yerleri ve su her zaman mevcut olmalıdır. 

 

4. Atlara insani muamele: 

 

a) Veteriner tedavisi 

 

Bir yarışmada her zaman için uzman veterinerler mevcut bulunmalıdır. Eğer bir At 

yarışma esnasında yaralanır / sakatlanır veya bitkin düşerse, Sporcu yarışmayı 

bırakmalı ve veteriner de Atı kontrol etmelidir. 

 

b) Tıbbi merkezler 

 

Eğer gerekirse, At ambulansla Yarışma yerinden alınmalı ve daha detaylı bir muayene 

ve tedavi için en yakın uygun tedavi merkezine taşınmalıdır. Yaralanmış / sakatlanmış 

atlara nakliyeden önce gereken tüm destekleyici müdahaleler yapılmalıdır. 

 

c) Yarışma esnasında yaralanma / sakatlanma 

 

Yarışma esnasında gerçekleşen yaralanma / sakatlanma olayları izlenmelidir. Yaralanma 

/ sakatlanma olaylarının en aza indirmesinin yollarının bulunması amacıyla zemin 

koşulları, Yarışmaların sıklığı ve tüm diğer risk faktörleri dikkatle incelenmelidir. 
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d) Ötenazi 

 

Eğer yaralanma / sakatlanma yeterince ciddi ise, Ata bir veteriner tarafından mümkün 
olan en kısa sürede insani şekilde ve yalnızca Atın çektiği acının en aza indirilmesi 
amacıyla ötenazi uygulanması gerekebilir. 

 

e) Emeklilik 

 

Atlara yarışmalardan emekli olduklarında iyi ve insani şekilde muamele edilmelidir. 

 

5. Eğitim: 

 

FEI atçılık sporu ile ilgili herkesin Müsabaka Atlarının bakımı ve idaresi ile ilgili uzmanlık 

alanlarında mümkün olan en yüksek seviyede eğitimi almasını teşvik etmektedir. 

 

Atların İyiliği için işbu Davranış Kuralları zaman zaman değiştirilebilir ve herkes 

görüşlerini bildirmekte serbesttir. Yeni araştırma bulgularına özel bir dikkat 

gösterilecektir ve FEI atların iyiliği ile ilgili çalışmalar için finansman ve desteği teşvik 

etmektedir. 
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BÖLÜM I AT TERBİYESİ 

 

Madde 8401 - 8418. Mümkün olan tüm hallerde, Para At Terbiyesi Sporcuları At Terbiyesinin 

amacı ve genel prensiplerine uymalıdır. Ancak, engelli Sporcular vücutlarının tamamını 

kullanamadıklarından, yardımlara yapılan tüm atıflar vücudun diğer bölümlerini ve/veya uygun 

ve onaylı telafi edici yardımları da içerecek şekilde yorumlanmalıdır. (Ayrıca FEI At Terbiyesi 

Kuralları ve FEI Sınıflandırma Kurallarının geçerli versiyonuna da bakın). 

 

Madde 8401 At Terbiyesinin Amacı ve Genel Prensipleri 

1. At terbiyesinin amacı, Atı uyumlu bir eğitim yoluyla  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.  

2. Bu nitelikler aşağıdakiler ile gösterilir: 

2.1. Kararların serbestisi ve düzenliliği; 

2.2. Hareketlerin uyumu, hafifliği ve kolaylığı; 

2.3. Canlı bir içtepiden (empülsiyon-ileri gitme arzusundan) kaynaklanan ön kısmın hafifliği ve 

artların atın altına sürülmesi;  

2.4. Kantarmanın herhangi bir gerilim veya mukavemet olmaksızın, itaatkarlık ile kabulü. 

3. Böylece at sanki istenileni kendiliğinden yapıyormuş hissi verir. Kendine güvenli ve dikkatli 

olarak hareket eder, Sporcunun kontrolüne isteyerek boyun eğer, düz bir hatta yapılan 

hareketlerde kesinlikle doğru (düz) olarak kalırken eğri hatlarda hareket ettiğinde gereken 

şekilde bükülür. 

4. Adeta düzenli, serbest ve rahattır. Süratli serbest, yumuşak, düzenli, sürekli ve aktiftir. 

Dörtnal doğru, hafif ve dengelidir. Arka kısım asla tembel veya cansız değildir. At Sporcunun en 

küçük yardımına bile yanıt verir ve böylece vücudunun kalan kısmına canlılık ve ruh kazandırır. 

5. 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. 

6. Tüm çalışmalarda ve hatta duruşta bile, at “baş boyunda” 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 baş boyundadır. Baş sabit bir konumda, bir kural olarak dikey hattın hafifçe 

önünde kalmalı, boynun tepe noktası (poll) boynun en yüksekteki noktası olmalı ve at 

Sporcuya mukavemet göstermemelidir. 

7. 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. 

8. Atın tüm kararlarında koruduğu ritm At Terbiyesi için esastır. 

 

Madde 8402 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 “baş 

boyunda” kalıp Sporcunun eliyle hafif ve yumuşak bir istinadı muhafaza ederken, diğer yandan 

kantarmayı sakin bir şekilde geveleyebilir ve Sporcunun en küçük işaretiyle hareket etmeye 

hazır olmalıdır. 
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2. Duruş, Sporcunun 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). 

 
 

 

Madde 8403 Adeta 

1. Adeta düzenli dört zamanlı bir 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. Adeta At Terbiyesindeki tüm kusurların en bariz olduğu karardır. Aynı zamanda bir Attan 

eğitiminin erken aşamalarında "baş boyunda" adeta yapmasının istenmemesinin gerekmesinin 

sebebi de budur. Çok erken istenen bir topluluk sadece Toplu adetayı değil, aynı zamanda orta 

ve Uzun adetayı da bozar. 

4. Belirlenmiş olan adeta kararları şöyledir: Orta adeta, Toplu adeta, Uzun adeta ve Serbest 

adeta. Bu kararlarda atın hareketleri ve arka ayakların ön ayakların izini geçmesinde her 

zaman için belirgin bir fark olmalıdır.  

4.1. Toplu Adeta. At “baş boyunda” 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, aceleci veya düzensiz olmaması amacıyla, at daha aktif olsa da, orta 

adetadan daha kısadır ancak daha fazla aktivite sergilenir. 

4.2. Orta adeta Orta uzunlukta, açık, düzenli ve rahat bir adetadır. At “baş boyunda” kalır, 

enerjik ancak rahat bir şekilde yürür, eşit ve kararlı adımlar atar, arka ayakları yere ön 

ayakların bıraktığı izlerin önünde basar. Sporcu atın ağzıyla hafif, yumuşak ve düzenli bir 

istinadı muhafaza eder, baş ve boynun doğal bir şekilde hareket etmesine izin verir. 

4.3. Uzun adeta. At mümkün olduğu kadar çok yolu, acele etmeksizin ve adımlarının 

düzenliğini bozmaksızın, alır, arka ayakları yere açıkça ön ayakların bıraktığı izlerin önünde 

basar. Sporcu atın ağzıyla olan istinadı ve boynun tepe noktasının kontrolünü kaybetmeksizin 

Atın başını ve boynunu ileri uzatmasına izin verir. 
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Adeta sekiz evreli, dört (4) zamanlı bir ritme sahip bir 

karardır (daire içerisindeki rakamlar zamanı göstermektedir) 

4.4. Serbest adeta. Serbest adeta, ata başını ve boynunu indirmek ve uzatmak için tam bir 

özgürlük tanınan, bir rahatlama kararıdır. Arka ayaklar yere açıkça ön ayakların izlerinin 

önünde basar. 

 

Madde 8404 Süratli 

1. Süratli, alternatif çapraz ayakların (sol ön ve sağ arka ile sağ ön ve sol arka) bir havada asılı 

kalma anı ile ayrılan iki (2) zamanlı bir karardır. 

2. At her zaman hafif, ahenkli ve düzenli adımlarla süratli  yapmalı ve tereddütsüz olarak 

hareket etmelidir. 

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 bir süratli kararından diğerine geçişte bile aynı ritmi ve doğal dengeyi 

muhafaza edebilme yeteneğinden kaynaklanır. 

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

Uzun süratli. 

4.1. Toplu süratli. At “baş boyunda” kalarak ahenkle ileri gider ve boynunu kaldırarak 

kavislendirir. Atın iyice altına sürülen arka dizler enerjik bir içtepi sağlar ve omuzların her 

yönde daha kolaylıkla hareket etmesine imkan tanır. Atın adımları diğer süratli kararlarından 

daha kısa olsa da at daha hafif ve hareketlidir. 

4.2. 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 

“baş boyunda” kalır, eşit, esnek adımlarla ve arka dizlerini bükerek ileri gider.  “Arka dizlerin iyi 

aksiyonu” deyimi topluluğun çalışma süratlisi için gerekli bir özellik olduğu manasına 

gelmemektedir. Sadece arka kısmın aktifliğinden kaynaklanan içtepinin önemini 

vurgulamaktadır. 

4.3. Orta süratli. Bu çalışma süratlisi ve uzun süratli arasında, ancak uzun süratliden daha 

“yuvarlak” bir karardır. At, her zamanda çalışma süratlisi özelliğini koruyarak, açık ve orta 

derecede uzatılmış adımlar ve açık bir içtepi ile birlikte ileriye gider 
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. Sporcu atın "baş boyunda" kalarak başını toplu süratli ve çalışma süratlisine göre biraz daha 

dikey hattın önünde tutmasına ve aynı zamanda baş ve boynunu hafifçe aşağı indirmesine izin 

verir. Adımlar eşit ve tüm hareket dengeli ve serbest olmalıdır.  

4.4. Uzun süratli. At mümkün olduğu kadar çok yol alır. Adımlar, aynı ahenk korunarak, arka 

kısımdan gelen büyük bir içtepinin sonucu olarak uzatılabildiği kadar uzatılır. Sporcu atın 

kantarmaya asılmaksızın "baş boyunda" kalarak çerçevesini uzatmasına ve yol almasına izin 

verir. Ön ayaklar havadayken gösterdikleri noktada yere basmalıdırlar. Ön ve arka ayakların 

hareketi uzanma anında eşit derecede (paralel olarak) ileriye doğru uzanmalıdır. Tüm hareket 

dengeli olmalı ve toplu süratliye geçiş atın ağırlığının daha büyük kısmını arkasına vermesi 

sağlanarak yumuşak bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 

4.5 Adımların uzatılması Bu, atın eğitiminin orta süratli için yeterince gelişmiş olmadığı 

durumlarda, çalışma süratlisi ile orta süratli arasında bir karardır.  

5. Tüm süratliler adi süratli veya hafif süratlide yapılabilir. 

 

 

Süratli dört (4) evreli, iki (2) zamanlı bir ritmi olan bir karardır. 
(daire içerisindeki rakamlar zamanı göstermektedir) 

 
 

Madde 8405 Dörtnal 

1. Dörtnal üç (3) 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 (4) 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 kabul edilmesinden 

kaynaklanan ahenk ve arka dizlerin aktif hareketleri ile artların atın altına sürülmesi – ve bir 

dörtnaldan diğerine geçişten sonra bile aynı ritm ve doğal dengeyi muhafaza edebilme 

kabiliyeti ile belirlenir. At her zaman için düz hatlarda doğru kalmalıdır. 

4. Belirlenmiş olan dörtnal kararları şöyledir: Toplu dörtnal, Fulelerin Uzatılması, Çalışma 

dörtnalı, Orta dörtnal ve Uzun dörtnal. 

4.1. Toplu dörtnal. At “baş boyunda” kalarak ahenkle ileri gider ve boynunu kaldırarak 

kavislendirir. Toplu dörtnal kendini ön kısmın hafifliği ve arka kısmın aktifliği ile gösterir; yani 

yumuşak, serbest ve hareketli omuzlar ve çok aktif bir arka kısım ile nitelendirilir. Atın fuleleri 

diğer dörtnal kararlarından daha kısa olsa da at daha hafif ve hareketlidir. 

4.2. Çalışma dörtnalı. Bu, bir atın eğitiminin toplu hareketler için yeterince gelişmiş ve hazır 

olmadığı durumlarda, toplu ve orta dörtnal arasında bir karardır. At gereken şekilde dengeli ve 

“baş boyunda” kalır, eşit, hafif ve ahenkli adımlarla ve arka dizlerini bükerek ileri  
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gider. “Arka dizlerin iyi aksiyonu” deyimi topluluğun çalışma süratlisi için gerekli bir özellik 

olduğu manasına gelmemektedir. Sadece arka kısmın aktifliğinden kaynaklanan içtepinin 

önemini vurgulamaktadır. 

4.3. Orta dörtnal. Bu, çalışma dörtnalı ve uzun dörtnal arasında bir karardır. At serbestçe, 

dengeli olarak ve orta derecede uzayan fuleler ve arka kısımdan gelen açık bir içtepi ile ileri 

gider. Sporcu atın "baş boyunda" kalarak başını toplu süratli ve çalışma süratlisine göre biraz 

daha dikey hattın önünde tutmasına ve aynı zamanda baş ve boynunu hafifçe aşağı 

indirmesine izin verir. Adımlar uzun ve mümkün olduğu kadar eşit ve tüm hareket dengeli ve 

serbest olmalıdır. 

4.4. Uzun dörtnal. At mümkün olduğu kadar çok yol alır. Adımlar, aynı ritm korunarak, arka 

kısımdan gelen büyük bir içtepinin sonucu olarak ve sakinlik ve hafiflikten hiç taviz verilmeden 

uzatılabildiği kadar uzatılır. 

Sporcu atın kantarmaya asılmaksızın "baş boyunda" kalarak başını ve boynunu burnunun ucu 

aşağı yukarı ileri bakacak şekilde alçaltarak uzatmasına izin verir. 

4.5. Orta dörtnalın yanı sıra uzun dörtnaldan toplu dörtnala geçişlerde ahenk muhafaza 

edilmelidir. 

 

 

Dörtnal, altı evreli, üç (3) zamanlı bir karardır. 

5. Ters dörtnal. Bu Sporcunun, örneğin sola bir daire yaparken Atına bilerek (sağ ön ayağı 

önde olacak şekilde) sağ yan dörtnal yaptırdığı bir harekettir. Ters dörtnal dengeleyici bir 

harekettir. At boynun tepe noktasında dairenin dışına doğru olan doğal vaziyetini korur ve At 

önde giden ayağın olduğu tarafa doğru konumlanır. Atın vücut yapısı omurgasının dairenin hattı 

boyunca bükülmesine imkan vermez. Sporcu Atı herhangi bir kasılma ve bozulmaya yol açacak 

şekilde bükmekten kaçınarak arka kısmın dairenin dışına doğru sapmasını sınırlamaya ve 

isteklerini Atın yumuşaklığı derecesine göre kısıtlamaya çaba göstermelidir. 

6. Dörtnalda basit ayak değiştirme. Bu harekette, dörtnaldan adetaya doğrudan  
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bir geçiş yapıldıktan sonra at adetada üç (3) ila beş (5) adım attıktan sonra derhal diğer ayak 

önde olacak şekilde dörtnala kalkar. 

7. Havada ayak değiştirme. Bu tür ayak değiştirme dörtnalın her fulesinden sonra gelen 

havada asılı kalma anı ile yakından bağlantılı şekilde yapılır. Havada ayak değiştirmeler 
ayrıca örneğin 4, 3, 2 veya her fulede olacak şekilde seri halinde 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 halindeki ayak değiştirmelerin 
hafifliği ve akıcılığını kısıtlamamak veya bozmamak için, topluluğun derecesi toplu dörtnalda 
olduğundan biraz daha az olmalıdır. 

 

MADDE 8406 Geri Yürüyüş 

1. Geri yürüyüş diyagonal adımlar atılan geriye doğru bir harekettir. Ayaklar iyice kaldırılmalı 

ve arka ayaklar aynı hizada kalmalıdır. 

2. At, bu hareketten önce gelen duruşun yanı sıra geri yürüyüşte de, her ne kadar sırasıyla 

hareketsiz olsa ve geriye doğru hareket etse de, "baş boyunda" 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. Eğer bir At Terbiyesi Testinde geri yürüyüşten sonra süratli veya dörtnal istenilmişse, At 

durmadan veya arada bir adım atmadan derhal bu karara geçmelidir. 

 

Madde 8407 Geçişler 

1. Karar ve sürat değişiklikleri tam olarak belirlenmiş harfte yapılmalı; hızla gerçekleştirilmeli 

ancak yine de ani değil, yumuşak olmalıdırlar. Bir kararın ahengi/ritmi kararın veya hareketin 

değiştiği veya Atın durduğu ana kadar muhafaza edilmelidir. Kararların içerisindeki geçişler 

açıkça belirgin olmalı ve aynı ritm ile ahenk tüm hareket boyunca muhafaza edilmelidir. At elde 

hafif ve istinatta, sakin kalmalı ve doğru pozisyonda durmalıdır. 

2. Aynı durum bir hareketten diğerine geçişler için de geçerlidir. 

 

Madde 8408 Yarım alıkoyma 

Her hareket veya geçiş için neredeyse gözükmeyen yarım alıkoymalar ile hazırlanılmalıdır. 

Yarım alıkoyma Sporcunun 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 8409 Yan Değiştirmeler 

1. Yan değiştirmelerde, At vücudunun bükülmesini takip ettiği hattın eğimine uydurmalı, 

yumuşak kalmalı, Sporcunun komutlarını takip etmeli, herhangi bir mukavemet veya karar, 

ritm ya da sürat değişikliği göstermemelidir. 

2. Örneğin köşeler dönülürken olduğu gibi, doğru açılarda yan değiştirirken At toplu kararlar ve 

çalışma kararlarında yaklaşık altı (6) metre çaplı bir dairenin bir çeyreğini (1/4) çizmelidir. 

3. Zigzag ile (yanaşmayla) yan değiştirirken, Sporcu ya çeyrek hatta ya da orta hatta ya da 

sahanın diğer uzun kenarına doğru çapraz bir şekilde gider ve buradan da harekete  



PARA AT TERBİYESİ KURALLARI BÖLÜM I AT TERBİYESİ 

14 

 

 

 

ilk başladığında takip ettiği çapraz hatta döner. 

4. Zigzag ayak değiştirmede Sporcu  yan değiştirmeden bir an öncesinde Atını bir an için 

doğrultmalıdır. 

5. Orta hattın iki yanına doğru yanaşmalarda yapılan zigzag ayak değiştirmede her yanda 

gidilecek metre veya fuleler belirtilmiş ise, bunlara kesinlikle uyulmalı ve hareket simetrik 

olarak yapılmalıdır. 

 

Madde 8410 Şekiller 

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

Uzun kenarda veya orta hattın her iki tarafında bir (1), iki (2) veya üç (3) halkalı şekillere sığ 

büklüm adı verilir. Sığ büklüm yapılırken, hatları doksan derece (90º) açı ile kesen 

Yılankavilerin aksine, diyagonal olarak hatlardan çıkılır/hatlara girilir. 

1. Volt 

Volt çapı altı (6), sekiz (8) veya on (10) metre olan bir dairedir. Eğer on (10) metreden daha 

genişise, çap belirtilerek Daire terimi kullanılır. 
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2. Yılankavi 

Yılankavi 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 (b) 5-metre veya 10-

metrelik bir uzaklığa ulaşacak şekilde gerçekleştirilir. Orta hat etrafındaki genellikle yılankaviler 

çeyrek hatlar (c) arasında gerçekleştirilir. 

 
 

a) 

 

b) 
 

 

c) 

 

 

 

3. Sekiz şekli 

Bu şekil izde tanımlanmış olduğu gibi eşit boyutta ve sekiz (8) şeklinin merkezinde birleşen iki 

(2) volt veya daireden oluşur. Sporcu şeklin merkezinde yan değiştirmeden bir an öncesinde 

atını doğrultmalıdır. 
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MADDE 8411  İki (2) İzli Hareketler 

 

1. Aşağıdaki hareketler arasında ayrım yapılmalıdır: 

- baldıra yumuşatma 

- omuz içeri 

- travers (sağrı içeri) 

- ranvers (sağrı dışarı) 

- yanaşma 

2. İki (2) iz üzerindeki hareketlerin amacı aşağıdaki gibidir: 

2.1. Atın Sporcunun birleşik yardımlarına olan itaatini arttırmak; 

2.2. Atın tüm bölümlerini yumuşatarak omuzlarının serbestliği ve arka kısmının esnekliğini ve 

ayrıca ağız, boynun tepe noktası, boyun, bel ve sağrıyı birleştiren bağın elastikliğini arttırmak; 

2.3. Ahengi geliştirmek ve denge ile kararı uyumlu bir hale getirmek. 

3. Baldıra yumuşatma At, gittiği yönün aksine boynun tepesinde hafif bir vaziyetin dışında, 

neredeyse doğrudur ve böylece Sporcu 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 uyumu, hafifliği ve rahatlığı için yumuşak ve 

gevşek bir hale getirmenin en iyi yoludur. 

3.1. 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 otuz beş (35º) derecelik bir açıda olmalıdır. 

 

MADDE 8412 Yanal Hareketler 

1. Yanal hareketlerin ilave amacı artların sürülmesini ve böylece topluluğu geliştirmek ve 

arttırmaktır. 

2. Tüm yanal hareketlerde – omuz-içeri, travers, ranvers ve yanaşma – At hafifçe bükülür ve 

iki (2) farklı iz üzerinde hareket eder. 

3. 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 Sporcu Atı bükmekle ve yana doğru 

itmekle uğraştığından içtepi ekseriya kaybedilir.  

1) Omuz içeri 4) Yanaşma 

2) Travers 5) Duvar boyunca baldıra yumuşatma 

3) Ranvers 6) Diyagonalde baldıra yumuşatma 

5. Tüm yanal hareketlerde Atın bükülmesi gereken taraf iç taraftır. Karşı taraf dış taraftır. 

6. Omuz içeri. At Sporcunun iç bacağının veya Sporcunun bacağının bulunması gereken 

noktanın etrafında hafifçe bükülür. Atın iç ön ayağı dış arka ayağın önüne basar ve bu ayağı 

çaprazlar; iç arka ayak dış ayağın önüne basılır. At gittiği yönün tersine doğru bakar. Ahenk 

sürekli olarak korunmalıdır. Omuz içeri hareketi yaklaşık otuz derecelik (30º) sabit ile açı ile 

yapılır. 
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Omuz içeri, eğer At Sporcunun iç bacağı veya Sporcunun iç bacağının olması gereken nokta 

etrafında hafifçe bükülü olacak şekilde, doğru olarak ve doğru izler üzerinde yapılırsa sadece 

yumuşatıcı bir hareket değil, aynı zamanda toplayıcı bir harekettir zira Atın her adımda iç arka 

bacağını vücudunun altına getirmesi ve iç kalçasını alçaltarak dışın önüne basması gerekir. 

7. Sağrı içeri (Travers). At Sporcunun iç bacağının veya Sporcunun bacağının bulunması 

gereken noktanın etrafında hafifçe bükülür. Ön bacaklar hat üzerinde iken arka kısım yaklaşık 

otuz beş derecelik (35º) bir açıya sahiptir. Atın dış ayakları iç ayakların önünden geçerek 

çaprazlanır. At gittiği yöne doğru bakar. Traverse başlamak için sağrı yoldan çıkmalı ve 

hareketin sonuna dek tekrar yola girmemelidir. 

8. Sağrı dışarı (Renvers). Bu traversin tersi olan harekettir ve kuyruk yerine baş duvara bakar. 

Bunun haricinde, sağrı içeri için geçerli olan prensipler ve şartlar sağrı dışarı için de geçerlidir. 

9. Yanaşma. Yanaşma sağrı içerinin, duvar boyunca yapılmak yerine diyagonal hatta yapılan 

bir çeşididir. At omuzlara daha fazla serbestlik ve hareketlilik kazandırmak ve böylece harekete 

rahatlık ve zerafet eklemek için Sporcunun iç bacağının etrafında hafifçe bükülmeli, ancak ön 

kısım arka kısımdan biraz daha önde olmalıdır. Atın dış ayakları iç ayakların önünden geçerek 

çaprazlanır. At gittiği yöne doğru bakar. At tüm hareket boyunca aynı ahengi ve dengeyi 

muhafaza etmelidir. 

Harekete daha fazla rahatlık ve zerafet ekmek amacıyla omuzlara daha fazla serbestlik ve 

hareketlilik kazandırmak için sadece Atın doğru şekilde bükülmesi ve böylece iç omzunu 

çıkarmasının önlenmesi değil, aynı zamanda içtepinin muhafaza edilmesi ve özellikle de iç arka 

ayağın atın altına sürülmesi çok önemlidir. 
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Duvar boyunca baldıra yumuşatma Diyagonalde baldıra 
yumuşatma 

 

 

 

 

 

 

 
Omuz içeri Sağrı içeri (Travers). 

 

 

 

 

 

Sağrı dışarı (Ranvers). 

 

Yanaşma. 

 

 

 

 



PARA AT TERBİYESİ KURALLARI BÖLÜM I AT TERBİYESİ 

19 

 

 

 
 

MADDE 8413 Piruet, Yarım Piruet, Art Kısım Üzerinde Dönüş 

 

1. Adetada arka kısım üzerinde dönüş. 

Toplu adetanın istenmediği Seviyelerdeki Testleri yapan Sporcular için, "arka kısım üzerinde 

dönüş" Atın topluluğa hazırlanması amacıyla yapılan bir harekettir. “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 ritm, istinat, aktiflik ve doğruluk ile ilgili gerekleri aynıdır. 

2. Piruet (yarım piruet) iki (2) iz üzerinde, Atın uzunluğuna eşit bir yarıçap ile ve ön kısım arka 

kısmın etrafında hareket edecek şekilde yapılan bir dairedir (yarım daire). At yarım pirueti 

tamamladığında arka ayaklarını çaprazlamadan ilk baştaki yola döner. 

3. Piruetler (yarım-piruetler) genellikle toplu adeta veya dörtnalda yapılır. 

4. Piruette (yarım piruette) ön ayaklar ve dış arka ayak pivotu oluşturan iç arka ayağın 

etrafında hareket eder ve yerden her kalkışında aynı noktaya veya bu noktanın biraz ilerisine 

konulmalıdır. 

5. Piruet (yarım-piruet) hangi kararda yapılırsa yapılsın, At döndüğü yöne doğru hafifçe 

bükülür, hafif istinat ile “baş boyunda” 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. 

 
 

Adetada yarım piruet 

 

6. Piruet (yarım-piruet) esnasında At içtepisini muhafaza etmeli ve asla geriye yada yana 

doğru hareket etmemelidir. Eğer iç arka ayak dış arka ayak ile aynı ritmde yerden kaldırılarak 

yere konulmazsa, karar artık düzenli kabul edilmez. 

7. Dörtnalda piruet veya yarım piruet yaparken, Sporcu topluluğu vurgularken Atın mükemmel 

seviyede 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 ile hareket tamamlandıktan sonra At 

ileriye giderken muhafaza edilen denge görülmelidir. 
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Dörtnalda piruet ve yarım piruet 

8. Piruetlerin (yarım piruetlerin) kalitesi yumuşaklık, hafiflik, ahenk ve düzenlilik ve geçişlerin 

doğru noktada ve akıcı olarak yapılmasıyla değerlendirilir; Dörtnal piruetler (yarım piruetler) 

için ayrıca denge, fulelerin yüksekliği ve sayısı (Piruetlerde altı-sekiz (6-8), yarım piruetlerde 

üç-dört (34) fule idealdir) da dikkate alınır. 

 
Madde 8414 Pasaj 

Bu harekete Para At Terbiyesi Müsabakalarında izin verilmez. 

 
Madde 8415 Piyaf 

Bu harekete Para At Terbiyesi Müsabakalarında izin verilmez. 

 
Madde 8416 Topluluk 

1. Atın topluluğunun amacı aşağıdaki gibidir: 

1.1. Atın, Sporcunun ilave ağırlığı ile az ya da çok bozulmuş olan, dengesi ve muvazenesini 

iyileştirmek ve geliştirmek. 

1.2. Atın ön kısmını hafifletebilmek ve hareketlendirebilmek için arka kısmını aşağı indirebilme 

ve artlarını sürebilme yeteneğini geliştirmek ve arttırmak. 

1.3. Atın “rahatlık ve kendini taşıması”na katkıda bulunarak daha keyifli bir binişi olmasını 

sağlamak. 

2. Bu amaçlara ulaşmanın en iyi yolu yanal hareketler, travers, ranvers ve, sonuncu ama son 

derece önemli olarak, omuz içeri (Madde 8412.6) ve ayrıca Yarım Alıkoymalardır (Madde 

8408). 

3. Başka bir deyişle, topluluk Sporcunun tam olarak yeterli içtepiye izin vererek Atı az ya da 

çok durağan veya tutucu bir yardıma doğru süren yardımları ve eğitici hareketlerinin iyi 

zamanlanmış şekilde kullanılması suretiyle, arka eklemlerin Atın vücudunun altında bükülerek 

ve yumuşak bir şekilde Atın ileriye gitmesi ile geliştirilir ve sağlanır. Dolayısıyla, topluluk 

yardımların mukavemet edici bir etkisi yoluyla kararın kısaltılmasıyla değil, bunun yerine arka 

ayakların Atın altına daha fazla sürülmesi için oturuş ve diğer yardımların kullanılması suretiyle 

elde edilir. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Toplu kararlarda bir atın baş ve boynunun pozisyonu doğal olarak atın eğitiminin  
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derecesine ve, bir dereceye kadar, fiziksel yapısına bağlıdır. Ancak bu pozisyon boynun serbest 

bir şekilde kaldırılmış ve cidagodan atın en yüksek noktası olan boynun tepe noktasına kadar 

uyumlu bir eğri oluşturuyor olması ve burnun dikey hattın hafifçe önünde olması ile ayırt 

edilmelidir. Ancak, Sporcu anlık ve geçici bir toplama etkisi yaratan yardımları uyguladığı anda, 

atın başı az çok dikey bir hal alabilir Madde 8401.6, 8402.1 ve 8408'i karşılaştırın). 

 

MADDE 8417  İtaat/İçtepi 

1. 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 Sporcunun ellerine tepki vererek mi kabul ettiğinden de 

belli olur.  

2. 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 (No. 1). 

3. İçtepi, arka kısımdan kaynaklanan istekli ve aktif ancak kontrollü bir itici enerjinin Atın 

atletik hareketine aktarımının tanımlanması için kullanılan terimdir. Bunun nihai ifadesi sadece 

atın yumuşak ve salınan beli aracılığıyla görülebilir ve Sporcunun elleriyle nazik bir istinatla 

yönlendirilir. 

4. Süratin tek başına içtepide önemi çok azdır. Sonuç, çoğunlukla atın yürüyüşlerinin 

parlaklığının kaybolmasıdır. İçtepinin belirgin bir özelliği, arka ayak eklemlerinin kesikten 

ziyade 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, yani başka bir deyişle, her 

zaman için Toplu süratli ve Pasaj arasında belirgin bir ayrım olması kaydıyla, kararın 

kendisindeki ek bir parlaklıktır. Dolayısıyla, içtepi sadece havada asılı kalma gerektiren yürüyüş 

kararlarında görülebilir. 

 

Madde 8418 Binicinin Pozisyonu ve Yardımları 

Mümkün olan tüm hallerde, Para At Terbiyesi Sporcuları Madde 8418'deki kurallara uymalıdır. 

1. Sporcu, Sporcunun pozisyonu için FEI tanımına mümkün olduğu kadar uyarak, eyerde iyi bir 

şekilde dengeli ve sabit olmaya çalışmalıdır. Bu pozisyon Sporcunun giderek ilerleyen bir 

şekilde Atı çalıştırmasına/Ata binmesine ve tüm hareketler ve geçişlerin Sporcunun mümkün 

olan en az çabası ile gerçekleştirilebileceğinin doğru şekilde gösterilmesine imkan tanır. 

Sporcunun isteklerini Ata ileten yardımlar At Terbiyesinde büyük bir öneme sahiptir. 

2. Mümkün olan hallerde, Sporcular, sadece FEI tarafından yayınlanmış Resmi Para At 

Terbiyesi Testlerini değil aynı zamanda aynı yarışma çerçevesinde programa dahil edilebilen 

tüm Ulusal Testleri yaparken de, tüm Para At Terbiyesi Yarışmalarında Ata iki elleriyle 

binmelidir. Ancak, Sporcu testi bitirdikten sonra sahadan uzun dizginde adetayla çıkarken arzu 

etmesi halinde dizginleri tek (1) elle tutabilir. 

 
2.1 İyi yapılmış bir hareket veya ata güven vermek için atın boynunun hafifçe okşanması (ve 

ayrıca Sporcunun gözünden sinek kovmasının veya kıyafetlerini, eyer altını düzeltmesinin 

gerektiği vs. durumlar) kesinlikle kabul edilebilirdir. 

 
Ancak, eğer binici dizginleri veya diğer elini Ata daha fazla içtepi kazandırmak ya da test 

esnasında seyircilerin alkışlamasını sağlamak için kullanmak amacıyla dizginleri kasten bir eline 

alırsa, bu bir hata olarak kabul edilir ve hem hareket için olan puana ve hem de 'Binici' için 

genel puana yansır. 
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Eğer ayak dizgini kullanılıyorsa, eller veya kollar kullanılamaz. 

3. Ses - I, II ve III. Seviyelerdeki Sporcular bunu ölçülü bir şekilde yapmaları kaydıyla seslerini 

yardım olarak kullanabilirler. IV ve V. Seviyelerdeki Sporcular Testlerini yaparken seslerini hiç 

bir şekilde kullanamazlar. Teste başladıktan sonra Sporcu, Hakemin kendisiyle konuştuğu 

durumlar haricinde, hiç kimseyle konuşmamalıdır. Bu tür bir hata, hatanın yapıldığı harekete 

aksi taktirde verilecek olan puandan her Hakem tarafından en azından iki (2) puanın düşülmesi 

ile cezalandırılır. 
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BÖLÜM II PARA AT TERBİYESİ YARIŞMALARI 

 
MADDE 8419 Uluslararası Para At Terbiyesi Yarışmalarının Amacı 

1. Uluslararası Para At Terbiyesi Yarışmalarının amacı engelli binicilik Sporcuları için Müsabaka 

fırsatlarının sağlanması ve geliştirilmesidir. 

2. Tüm Sporcuların sınıflandırılması ve kendileri için Fonksiyonel bir Profil ve bir Seviyenin 

belirlenmesi, ilgili engel seviyelerine göre onaylı telafi edici yardımlar kullanarak eşit bir 

temelde yarışmalarına imkan tanınması ve Müsabaka için uygun Testlerin belirlenmesidir. 

3. 1989 yılında, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) kurulmuştur. 1991 yılında, IPC 
Uluslararası Paralimpik Binicilik Komitesi (IPEC) Binicilik Sporunu kapsamına almıştır. 1 Ocak 
2006'da, FEI Para Binicilik birimi, IPC tarafından yönetilen Paralimpik Oyunlar haricinde, FEI'nin 

yönetiminde kurulmuştur. 

4. İlk Paralimpik Oyunları 1960'ta yapılırken IPEC ilk olarak 1996'da yarışmıştır. 

 

MADDE 8420  Uluslararası Para At Terbiyesi Yarışmalarının Kategorileri 

1. FEI GY uyarınca, Uluslararası At Terbiyesi Organizasyonları CPEDI1* ila CPEDI3*, FEI 

Şampiyonaları ve Paralimpik Oyunlar olarak sınıflandırılmıştır ve bunların Paralimpik Oyunlar 

gibi söz konusu Yarışma için öncelikli Kurallarda aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki maddelerde 

belirtilmiş Kurallar uyarınca düzenlenmesi gereklidir. 

1.1. Ulusal Yarışmalar. FEI GY madde 101'e bakın. Bu kural yılın bir bölümünde ev sahibi 

ülkede ikamet eden ve evsahibi UF’den bir misafir lisansına sahip olan yabancı Sporcular 

(GY’de tanımlandığı gibi uyruğunda olduğu ülkenin dışında yaşayan sporcular) için geçerli 

değildir. 

CPEDN (Para Binicilik At Terbiyesi Ulusal): FEI GY'ye bakın. 

CPEPDE (Tanıtım Amaçlı Para Binicilik At Terbiyesi Yarışması): Batı Avrupa ve Kuzey Amerika 

haricindeki ülkeler tarafından düzenlenir (aşağıya bakın). Bu Yarışmalar ayrıca ödünç Atlar ile 

de yapılabilir. 

1.2. Uluslararası Yarışmalar (düşük seviye) 

CPEDI1* evsahibi UF de dahil olmak üzere en azından dört (4) UF bulunur. 

CPEDI2* evsahibi UF de dahil olmak üzere en azından dört (4) UF bulunur. 

1.3. Uluslararası Yarışmalar (daha yüksek seviye) 

CPEDI3* davet edilen evsahibi UF de dahil olmak üzere en azından altı (6) UF artı bir takım 

Müsabakası bulunur. 

Yukarıdaki Yarışmaların tümü için iki (2) Test seviyesi kullanılabilir. Bkz Madde 8423. 

Şampiyonalar Dünya Şampiyonaları, Dünya Oyunları, Kıta Şampiyonaları ve ayrıca Bölgesel 

Oyunlar gibi tüm önemli şampiyonalar. 

Paralimpik Oyunları 

1.4. Yukarıdakilerin tümü, bu Yarışmaların herhangi biri için ilgili Kurallarda aksi 

belirtilmedikçe, Para At Terbiyesi Kuralları uyarınca gerçekleştirilmelidir. 

1.5. Sporcuların Paralimpik Oyunlar ve kalifikasyonun gerekli olduğu tüm diğer Müsabakalar 

için kalifiye olması gereklidir. Detaylı minimum uygunluk standartları kalifikasyonun gerekli 

olduğu tüm müsabakalar için ayrı ayrı tanımlanmıştır. 

1.6 Ödünç Atlarla Yarışmalar. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika dışında, FEI "Tanıtım Amaçlı At 

Terbiyesi Yarışmaları (PDE)" olarak adlandırılan yarışmalara izin vermektedir. Bu Yarışmalar 

ayrıca ödünç Atlar ile de yapılabilir. PDE'ler Dünya Şampiyonaları ve Paralimpik Oyunlarında 

Ferdi Şampiyona sınıfları için kullanılanlardan daha düşük seviyede Testler ile düzenlenebilir. 

Ancak bu Yarışmalar organizasyonu yapan UF tarafından FEI'ye bildirilmelidir. Bu Yarışmaların 

Hakem Heyetinde, eğer üç (3) Hakem mevcutsa en azından bir (1) FEI Para At Terbiyesi 

Hakemi ve eğer beş (5) Hakem mevcutsa en azından  
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iki (2) FEI Para At Terbiyesi Hakemi bulunmalıdır; diğerleri tercihen bir Para At Terbiyesi 

Hakemleri Kursuna katılmış olan, en azından Orta standartta ulusal akreditasyona sahip 

Hakemler olabilir. Ayrıca özel Para At Terbiyesi kuralları konusunda da iyi derecede bilgi sahibi 

olmalıdırlar. 

Not: *PDE'ler Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da sadece Batı Avrupa ve Kuzey Amerika dışından 

ülkelerin davet edilmesi koşuluyla düzenlenebilir. 

1.7. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da Madde 8420.1.1'de belirtilen benzer seviyede Yarışmalar 

yukarıda belirtildiği gibi ulusal Yarışmalar olarak düzenlenebilir. 

2. Takım Müsabakası 

2.1. Takım Müsabakalarına tüm Yarışmalarda izin verilir. 

2.2. Yarışmalarda, tıbbi sebepler veya veterinerlikle ilgili sebeplerden dolayı Müsabakadan 

çekilen bir Sporcu Organizatörün izni ile Yarışmaya tekrar ferdi olarak katılabilir. 

2.3. CPEDI3* ve üstü Yarışmalar için resmi bir Takım Müsabakası düzenlenmelidir. Hiç bir Ülke 

hiç bir Yarışmaya birden (1) fazla takımla katılamaz. Takımlar aynı ulustan maksimum dört (4) 

ve minimum üç (3) Sporcudan oluşmalıdır. Her takımda, ilgili Testi koşan, bir I. Seviye, II. 

Seviye veya III. Seviye Sporcu bulunmalıdır. Ferdi Test ve Takım Testindeki en yüksek 

puanlara göre belirlenen, en iyi durumdaki üç (3) Sporcunun puanları takımın son sıralamasının 

belirlenmesi için toplanır. Bir Takımda herhangi bir (1) Seviyeden ikiden (2) fazla Sporcu 

bulunamaz. 

3. Bir gündeki Maksimum Test Sayısı 

3.1. Sporcular her atla günde maksimum iki (2) Test koşabilir. 

3.2. Hiç bir Sporcu Para At Terbiyesi Kurallarında tanımlanan şekilde Önemli Şampiyonalardaki 

bir Müsabakaya birden (1) fazla Atla giremez. 

3.3. Tüm diğer Müsabakalar için, bir (1) Sporcu bir (1) Seviyede iki (2) Ata binebilir. Eğer 

angajmanı yapılmış çok fazla At varsa, OK kura çekebilir ya da yarışabilecek olanların sayısını 

başka bir şekilde sınırlayabilir. 

3.4. Kişisel Destek Personeli 

Takımlar ve ferdi Sporcuların müsabakaya katılabilmek için kendi gerekli kişisel destek 

personelini temin etmeleri gereklidir. OK Sporcular veya Atların seyisleri için nakliye, personel 

ya da yardımcı temin etmekle yükümlü değildir. 

4. Şampiyonalar 

Geçerli Para At Terbiyesi Kuraları Bölüm V'e bakın. 

5. Bölgesel Oyunlar 

Bu Yarışmaların Kuralları FEI Genel Sekreteri tarafından onaylanmalıdır. 

6. Paralimpik Oyunları 

Paralimpik Oyunlarında Binicilik Yarışmaları için Yönetmeliğe bakın. 

 

MADDE 8421  At Terbiyesi Testleri 

1. Her Seviyenin kendi Test serileri mevcuttur - Başlangıç Testi, Takım Testi, Ferdi Test ve 

Serbest Stil Testi. Resmi Para At Terbiyesi Testleri FEI tarafından yayınlanmıştır ve hiç bir 

şekilde değiştirilemez. 

2.1 Para At Terbiyesi Testleri için lütfen FEI internet sitesine bakın. 

2.2 At Terbiyesi ve Müzikli Serbest Stil Testleri Sporcular için beş (5) Seviyedeki (I, II, III, IV 

ve V) uygunluklarına göre sınıflandırılır. Eğer mümkünse tüm Seviyeler dahil edilmelidir. Resmi 

Müsabakalarda sadece geçerli Para At Terbiyesi Testleri kullanılabilir. 
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I. Seviye Testlerde Sporcular adetada yarışır. Bu Seviyedeki Sporcuların numaraları bir (1) 

ile başlamalıdır. 

II. Seviye Testlerde Sporcular adeta ve süratlide yarışır. Bu Seviyedeki Sporcuların numaraları 

iki (2) ile başlamalıdır. 

III. Seviye Testlerde Sporcular adeta ve süratlide yarışır. Bu Seviyedeki Sporcuların numaraları 

üç (3) ile başlamalıdır. 

IV. Seviye Testlerde Sporcular adetada, yanal hareketler ile süratlide ve dörtnalda yarışır. Bu 

Seviyedeki Sporcuların numaraları dört (4) ile başlamalıdır. 

V. Seviye Testlerde Sporcular adetada, süratlide ve dörtnalda yarışır. Bu Seviyedeki 

Sporcuların numaraları beş (5) ile başlamalıdır. 

I-III. Seviyedeki Sporcular yirmi metreye kırk metrelik (10mx40m) bir sahada yarışır. IV-V. 

Seviyedeki Sporcular, eğer mümkünse, yirmi metreye altmış metrelik (10mx60m) bir sahada 

yarışır. 

2.3. Resmi FEI Para At Terbiyesi Testleri veya resmi FEI Testleri haricindeki testler herhangi bir 

FEI Para At Terbiyesi Müsabakasında kullanılamaz. 

2.4. Serbest Stil Testi 

2.4.1. Müzikli Serbest Stil Testleri tüm Seviyelerde tüm derecelerde kullanılabilen 

Müsabakalardır. Her Seviyenin kendi Testi mevcuttur. 

 

CPEDI3* Yarışmalarında her bir Seviye için toplam Sporcu sayısının sadece en iyi üçte birindeki 

Sporcu/At İkilileri (Takım ve Ferdi Testlerin toplam sonucuna göre) Serbest Stilde katılmak için 

kalifiye olur. Bir müsabakanın üçte birinin sekiz (8) Sporcudan daha az olduğu hallerde, sekiz 

(8) Sporcunun yarışmasına izin verilir. Ancak, tüm katılımcılar Takım ve Ferdi testlerin 

ortalaması olarak minimum yüzde altmış (%60) puan almış olmalıdır. Sporcular Serbest Stil 

Müsabakasına sadece bir (1) Atla katılabilir ve birden (1) fazla Atla kalifiye olan Sporcular 

kalifiye olan Atlarından hangileri ile yarışacağına karar vermeli ve en geç bir önceki 

müsabakanın sona ermesinden bir saat önce bu Atı deklare etmelidirler. Kalifiye olmuş bir 

at/binici ikilisinin çekilmesi veya diskalifiye olması vs. durumunda, bir sonraki kalifiye olmuş 

at/binici ikilisi yarışmaya katılabilir. 

 

CPEDI 1* ve 2* Yarışmalarında, Programda aksi belirtilmedikçe tüm Sporcular Serbest Stilde 
yarışabilir. 

 

Yarışmaların tüm seviyelerinde, bir Veteriner veya Doktor sertifikası ile aksi desteklenmedikçe, 

kalifiye olan Sporcuların yarışmaya katılması zorunludur. Katılımın zorunlu olduğu bir 

Müsabakaya geçerli bir sebebi olmaksızın katılmayan bir Sporcu Yarışmanın önceki 

Müsabakalarında kazandığı sıralamaları ve para ödüllerini kaybeder ve diskalifiye olur. 

 
2.4.2. I. Seviye, Iı. Seviye ve III. Seviye Müzikli Serbest Stil Testleri dört (4) dakikadan daha 

kısa ve dört (4) dakika  

ve otuz (30) saniyeden daha uzun olamaz. Testler yirmiye kırk metrelik (20mx40m) bir sahada 

gerçekleştirilir. IV. Seviye ve V. Seviye Müzikli Serbest Stil Testleri dört (4) dakika otuz (30) 

saniyeden kısa ve beş (5) dakikadan daha uzun olmamalı ve yirmi metreye altmış metrelik 

(20mx60m) bir sahada gerçekleştirilmelidir. 

2.4.3. Müzik Sporcunun sahaya girmesinden en geç otuz (30) saniye önce başlamalı ve son 

selam ile sona ermelidir. 

2.4.4. Testin başlangıcında ve sonunda C'deki Hakemin karşısında orta hatta Duruş ve Selam 

zorunludur. Testin süresi Sporcunun ilk Duruştan sonra harekete geçmesi ile başlar ve son 

duruş ile tamamlanır. 

2.4.5. I. ve II. Seviyede yarışan Sporcular Dörtnal, Piyaf veya Pasaj yapamaz. 

2.4.6. III. Seviyede yarışan Sporcular Piyaf veya Pasaj yapamaz ve sadece yanal hareketler, 

havada ayak değiştirme, Yarım veya Tam Piruet olmaksızın dörtnal yapabilir. 
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2.4.7. IV. Seviyede yarışan Sporcular Piyaf, Pasaj, sıralı ayak değiştirme veya Yarım ya da Tam 

dörtnal Piruet yapamaz. 

2.4.8. V. Seviyede yarışan Sporcular Piyaf, Pasaj, bir (1) veya iki (2) fulede bir ayak değiştirme 

veya Tam Piruet yapamaz. 

2.4.9. Test esnasında kasten izinli olmayan kararlar veya hareketleri yapan bir Sporcunun 

puanlarından izin verilmeyen bir hareketin görüldüğü her sefer için Hakem başına sekiz (8) 

puan ve koreografi puanından beş (5) veya daha az puan düşülür, ancak Sporcu elenmez. Bu 

tür durumlarda C Hakeminin kararı son karardır. 

2.4.10. Test sayfasında Teste dahil olması gereken zorunlu hareketlerin bir listesi mevcuttur. 

Zorunlu bir hareketin yapılmadığı tespit edilirse, yarışmayı puanlayan Hakem Heyeti üyelerinin 

her biri bu hareket için sıfır (0) puan verir. Koreografi puanı da bundan etkilenir. Bu tür 

durumlarda C Hakeminin kararı son karardır. 

2.4.11. Piyaf ve Pasaj, Test öncesinde, esnasında ve hemen sonrasında müsabaka sahasında 

Atlarına binmekte olan Sporcular tarafından hiç bir şekilde kasten yapılamaz.  Bu kuralın ihlali 

sonucunda Sporcuya Uyarı Kartı verilebilir. 

Madde 8422 Katılım Koşulları 

1. Sporcu Sınıflandırması 

1.1. Sporcunun tıbbi kanıtlar ile desteklenen ve FEI Para Binicilik Sınıflandırma Kurallarında 

detaylı olarak ele alınmış olan minimum engel kriterlerini karşılayan kalıcı, doğrulanabilir ve 

ölçülebilir bir fiziksel veya görsel engelinin bulunması bir katılım koşuludur. 

1.2. Tüm Sporcular Müsabakalara katılmadan önce resmen tanınmış iki FEI Para Binicilik 

sınıflandırıcısı tarafından Sporcu değerlendirmesinden geçmelidir. Bir Sporcu için, FEI Para 

Binicilik Sınıflandırma Kurallarında tanımlanan şekilde fonksiyonel Profiline göre müsabaka 

amacıyla bir Seviye belirlenir. Bu Fonksiyonel Profilin birden fazla kez tekrar değerlendirilmesi 

veya gözden geçirilmesi gerekli olabilir. 

1.3. Sınıflandırmayı takiben Sporculara bir Gözlem Değerlendirmesi Takip Kodu (OA) veya 

Gözden Geçirilecek Seviye (R) veya Sabit Gözden Geçirme Tarihli Gözden Geçirilecek (FRD) 

veya Teyit Edildi (C) statüsü tahsis edilir ve tüm ilgili detaylar FEI Sınıflandırma Ana Listesine 

dahil edilerek FEI internet sitesinde yayınlanır. 

1.4 Eğer gerekirse, Sınıflandırıcılar kuranın çekilmesinden 24 saat öncesinde Yarışma yerine 

varacak şekilde davet edilmelidir. Tekrar sınıflandırma için FEI onayı verilmiş tüm Yeni 

Sporcular, Gözden Geçirilecek Seviye statüsüne veya Sabit Gözden Geçirme Tarihli Gözden 

Geçirilecek Seviye ya da Teyit Edildi statüsüne sahip Sporcular kura çekilmeden önce 

değerlendirmeden geçirilmelidir. Sınıflandırıcıların görevlerini tamamlamaları, OK'yi 

değerlendirmelerin sonuçları hakkında bilgilendirmeleri ve ilgili görevlilere Sporcunun 

kullanacağı telafi edici yardımları bildirmeleri için süre tanınmalıdır. 

 

2. Farklı bir Seviyede yarışmak. 

2.1 Bir Sınıflandırma Değerlendirmesi sonucunda Seviyesi değişen bir Sporcunun bu durumun 

FEI Ana Listesine dahil edildiği andan itibaren kendisi için belirlenmiş Seviyede yarışması 

gereklidir. Yeni Seviyenin bir Müsabakada belirlendiği hallerde, Sporcu yeni Seviyesinde veya 

angajmanını yaptırmış olduğu Seviyede yarışmayı tercih edebilir. Angajmanın yapılmış olduğu 

Seviyenin yeni tahsis edilen Seviyeden daha düşük olduğu hallerde, Sporcunun testlerinin son 

yüzdelerinin her biri yüzde on (%10) oranında düşülür. Bu karar Baş Sınıflandırıcı tarafından 

Hakem Heyeti Başkanı ve Yabancı Teknik Delegeye/Yabancı Hakeme bildirilmelidir. Sporcu, 

kalifikasyon gerekliliklerini karşılaması kaydıyla, bir Şampiyona veya Paralimpik Oyunlarında 

yeni tahsis edilen Seviyesinde yarışmalıdır. 

2.2 Kendi Fonksiyonel Profil Seviyesinde yarışan bir Sporcunun Seviyesi sınıflandırıcılar 

tarafından değiştirildiğinde, daha yüksek Seviyede elde edilmiş tüm kalifikasyonlar 

devredilebilir. 

3. Yaş sınırları. Uluslararası Yarışmalar 14 yaşına bastıkları yıldan itibaren Sporculara açıktır. 

(Para At Terbiyesi Kurallarında tanımlanan şekilde) Önemli Şampiyonalarda Sporcular sadece 

16 yaşına bastıkları yıldan itibaren yarışmalara katılabilir. 
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4. Engelli Sporcuların FEI At Terbiyesi Müsabakalarına telafi edici yardımlar kullanarak 

katılmalarına FEI Sınıflandırma Ana Listesi ve Para At Terbiyesi Kurallarında tanımlanan 

Sporcular için izin verilen Standart Telafi Edici Yardımlar uyarınca, FEI'nin onayına tabi olmak 

kaydıyla, izin verilir. 

5. Cinsiyet. Erkekler ve kadınlar için ayrı Müsabakalara izin verilmez. 

6. Bir Gündeki Maksimum Müsabaka Sayısı. Bkz Madde 8420.3. 

7. Atlar 

7.1. Atlar en azından altı (6) yaşında olmalıdır. Yaş Atın doğduğu yılın 1 Ocak (Güney 
Yarıkürede 1 Ağustos) tarihinden itibaren sayılır. Atlar gerekli standart uyarınca eğitilmiş 

olmalıdır. 

7.2. Güvenlik açısındna, Atlar diğer Atların yakınında iken tehlikeli olarak kabul edilen bir 

şekilde davranmamalıdır. Atın Sporcu, Diğer Atlar ve Yarışmadaki kişiler açısından güvenli 

olmasını sağlamak Sporcunun ve Ekip Şefinin sorumluluğudur. 

8. Atların çalıştırılması. 

8.1. Güvenlik açısından tüm Para At Terbiyesi Yarışmalarında lonj yapılan bir sahada ata 

binilmesine izin verilmez. Komiserin güvenli bulması kaydıyla, aynı sahada iki (2) veya daha 

fazla Atın lonj yapılmasına izin verilir. 

8.2. I. Seviye, II. Seviye ve III. Seviye Sporcuların Atlarına günde otuz (30) dakikaya kadar 

antrenör / koç / seyis 

veya yarışan Sporcunun UF'si tarafından belirlenmiş başka bir Sporcu tarafından binilebilir 

ve/veya At çalıştırılabilir. Bu kişiler kimliklerini belirleyen bir kol bandı takmalıdır. Yukarıda 

belirtilen çalıştırma seansları için izin verilen toplam süre Komiserler tarafından dikkatle 

gözlemlenir ve düzenlenir. Resmi bir Komiser olmadıkça Atlar çalıştırılamaz. 

8.3. Şampiyonalar ve Oyunlara katılan IV. Seviye ve V. Seviye Sporcuların Atları Yarışma 

yerine geldikten sonra sadece yarışmaya katılan Sporcu tarafından çalıştırılabilir ve aksi 

taktirde Sporcu diskalifiye ile cezalandırılır (bkz. Madde 8429.13). Bu, örneğin, eyerde oturan 

bir seyisin Ata/ponye uzun, güvenli uzunlukta bir dizginde adeta yaptırmasına ve antrenörün 

veya temsilcisinin yerden lonj yapmasına ya da sözlü yardımda bulunmasına izin verildiği 

manasına gelir. 

8.4. I. Seviye, II. Seviye ve III. Seviye Sporcuların yarıştığı atlar At Terbiyesi Testinin 

yapılması için Müsabaka sahasına girmeden önceki on beş (15) dakika boyunca Sporcudan 

başka kimse tarafından çalıştırılamaz / antrene edilemez. Ancak Atlar bundan önceki on beş 

(15) dakika boyunca Sporcu olarak veya olmaksızın yedekte gezdirilebilse de yerden 

çalıştırılamaz. 

8.5. Müsabaka sahasına girmeden önceki on beş (15) dakika haricinde, Atlara Sporcu Atın 

üzerinde olmaksızın Sporcu/antrenör/koç veya temsilcisi tarafından lonj yapılabilir. Lonj 

yaparken tek doğrudan yan kayışa veya çifte kayarlı yan kayışa (üçgen/Dreieckzügel) izin 

verilir. Sadece bir (1) lonj ipiyle lonja izin verilir. 

8.6. OK Yabancı Teknik Delege (veya Hakem Heyeti Başkan) ve/veya Baş Komisere danışarak, 

Atlara Müsabaka sahasının içinde ve etrafında OK tarafından belirlenen bir saat diliminde 

binilmesine izin vermeye karar verebilir. Antrenör/koç veya temsilcisi bunu I, II ve III. Seviye 

Sporcular için yapabilir. Eğer bir Seyisin veya başka bir Sporcunun Atı çalıştırdığı tespit edilirse, 

At ve Sporcu Müsabakadan elimine edilebilir. 

8.7. Yabancı Teknik Delege veya Hakem Heyeti Başkanı ve/veya Baş Komiserin izni olmaksızın 

hiç bir At belirlenmiş çalışma saatlerinin dışında çalıştırılamaz. At yarışma yerinde kabul 

edildikten sonra artık belirlenmiş olan çalışma sahalarının dışında çalıştırılamaz. Ahırlarda at 

çalıştırmaya izin verilmez. Yabancı Teknik Delege veya Hakem Heyeti Başkanı ve OK'nin izni 

olmaksızın hiç bir At son Müsabaka ve ödül töreninin bitmesine kadar yarışma yerinden 

ayrılamaz. 

8.8. İlgili Yarışmanın ilk Müsabakasının başlamasından önceki yirmi dört (24) saat ve ayrıca 

tüm Yarışma boyunca Yarışmanın yapıldığı yerde eyere binerek ilgili Sporcudan başka herhangi 

biri veya aynı takımdan başka bir Sporcu tarafından çalıştırılmış olan hiç bir At ile CPEDI3* ve 

altı Yarışmalarda IV. Seviye veya V. Seviye bir Sporcu  
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hiç bir şekilde yarışamaz ve aksi taktirde Sporcu diskalifiye edilir. Sporcudan başka bir kişi 

tarafından lonja ve yerden yardıma izin verilir. 

8.9. Atın sağlığının menfaatini gözeten bir veteriner tarafından izin verilmedikçe, hiç bir At 

Yarışma yerini hiç bir amaçla terk edemez. Bu durumda veteriner Yabancı Teknik Delege 

ve/veya Hakem Heyeti Başkanı ve Baş Komiseri kararı konusunda derhal bilgilendirmelidir. 

8.10. Atlar, eğer varsa, Ahır Yöneticisinin izni ile uygun bir sahada serbest bırakılabilir. 

9. Atların Paylaşılması 

9.1. Atlar aynı UF'nin farklı Seviyelerdeki iki (2) üyesi tarafından paylaşılabilir. Atlar, sadece 

değişikliğin ilk Müsabakanın başlangıcından bir (1) saat öncesine dek kaydettirilmesi ve OK 

tarafından kabul edilmesi kaydıyla aynı UF'den iki (2) Sporcu tarafından paylaşılabilir. Bu 

durumda Atlar bir Takım Müsabakasında farklı Seviyelerde iki kez yarışabilir. 

Ödünç Atlar için, Ek III'e bakın. 

Bir Atın (aynı UF'den) iki Sporcu tarafından paylaşıldığı hallerde, aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

 

1. I, II veya III. Seviye Sporcuların bindiği Atlar için, Ata yine sadece günde toplam 30 

dakika boyunca bir antrenör/koç/seyis tarafından binilebilir (yani eğer I, II veya III. 

Seviyeden iki Sporcu Atı paylaşıyorsa, günde her ikisi için toplam 30 dakikaya izin 

verilir). 

 

2. Sahayı tanıma seansları Sporcuya göre değil Ata göre belirlenir ve dolayısıyla iki (2) 

Sporcunun paylaştığı bir At için sadece bir seansa izin verilir. 

Atların daha düşük Seviyeden (I, II veya III. Seviye) bir Sporcu ve daha yüksek Seviyeden (IV 

veya V. Seviye) bir Sporcu tarafından paylaşıldığı hallerde, aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

 

1. Müsabaka günlerinde, eğer daha düşük Seviyedeki Sporcu ilk olarak yarışacaksa, 

Testten önce At bir antrenör / koç / seyis / başka bir Sporcu tarafından 30 dakika 

boyunca çalıştırılabilir. 

 

2. Daha yüksek Seviyedeki Sporcunun ilk olarak yarışacağı günlerde, Yarışma daha düşük 

seviyedeki Sporcu için izin verilen (bir antrenör / koç / seyis tarafından) 30 dakikalık 

çalıştırma olarak kabul edilir ve dolayısıyla daha düşük Seviyedeki Sporcu için bu 

amaçla ayrıca süre tanınmaz. Bu Atın iyiliği içindir. 

 

3. Müsabaka olmayan günlerde, Ata her iki Sporcu da binebilir ancak Atın bir antrenör / 

koç / seyis tarafından çalıştırılması için (örn. 30 dakikalık) süre ayrılmaz. Daha yüksek 

Seviyedeki Sporcunun Atı daha düşük Seviyedeki Sporcu için çalıştırdığı kabul edilir. 

9.2. Aynı Seviyeden veya farklı UF'lerden Sporcuların bir Atı paylaşmasına hiç bir şekilde izin 

verilmez. 

9.3. Paylaşılan Atlar bir Müsabaka öncesinde sadece bir I., II veya III. Seviye Sporcunun 

antrenörü veya temsilcisi tarafından ısıtılabilir. 

9.4. Atların kimliği ilgili Seviyeye karşılık gelen ve Atın ahırın dışında olduğu her zaman Atın 

üzerinde bulunması gereken, başlık/yular üzerinde bulunan bir numara ile belirlenir. 

 

 
MADDE 8423  Davetiyeler ve Angajmanlar 

1.1. 2*'ye (dahil) kadar olan Yarışmalar aşağıdaki şekilde beş (5) Sporcu seviyesinin her biri 

için iki (2) veya üç (3) At Terbiyesi Testinden oluşmalıdır: 
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Birinci Test -  

2* veya altı: Başlangıç veya Takım Testi. 

Başlangıç Testi A veya B: Takım Testinden daha kolay olan, preliminary seviyesi bir Test Bu 

Testler, eğer programda bir (1) Takım Müsabakası varsa, bu Müsabaka için kullanılır. 

İkinci Test - Eğer ilk test Başlangıç Testi ise Takım Testi. Eğer ilk Test Takım Testi ise 

Ferdi Yarışma Testi. 

Üçüncü Test - Müzikli Serbest Stil Testi. 

1.2. 3* Yarışmalar: Her bir Yarışma aşağıdaki şekilde beş (5) Sporcu seviyesinin her biri için üç 

(3) At Terbiyesi Testinden oluşur;- 

Birinci Test - Takım Testi (tüm Sporcular katılmalıdır) 

İkinci Test - Ferdi Yarışma Testi (aynı zamanda 2. Takım Testidir) (tüm Sporcular katılmalıdır). 

Üçüncü Test - Müzikli Serbest Stil Testi. 

Ayrıca Para At Terbiyesi Kuralları Madde 8421’e bakınız. 

2. Takım Testi'nde ayrıca bir takımın üyesi olmayan ferdi Sporcular da yarışır. 

3. Tüm angajmanlar FEI GY, Madde 116 uyarınca UF'ler tarafından yapılmalıdır. Taslak 

programda Yarışmanın tüm UF'lere açık mı yoksa kısıtlı mı olduğu belirtilmelidir. Eğer kısıtlı ise, 

davet edilen UF'ler listelenmelidir. Taslak program Yarışmadan en azından on (10) hafta önce, 

ve Kesin Program Yarışmadan dört (4) hafta önce onay için FEI'ye gönderilmelidir. 

FEI Şampiyonaları ve FEI Oyunları için angajmanlar FEI Genel Yönetmelik Madde 116.2 

uyarınca yapılmalıdır. 

Kesin angajmanlar Yarışmanın başlangıcından en genç dört (4) gün öncesinde yapılmalıdır. Bu 

angajmanlar Yarışmaya katılabilecek olan son Sporcu ve At listesini oluşturur. Sporcular 

ve/veya Atlarda değişiklik yapılmasına sadece bu kurullar uyarınca izin verilir. 

4. (Şampiyonalar ve Oyunlar için) Sporcu/At değişiklikleri: 

 

4.1 Kesin angajmanların alınmasını takiben Sporcu ve/veya Atların Ön Angajman listesinden 

Sporcular/Atlar ile değiştirilmesi ancak OK'nin onayı ile mümkündür. OK At ve Sporcu 

değişiklikleri için, asla Veteriner Kontrolünden iki (2) saat öncesinden daha geç olamayacak 

olan, 

en geç tarihi programda belirtmelidir. 

4.2 CPEDI'ler için, değişiklikler Program uyarınca yapılmalıdır. 

 
Madde 8424 Katılımcıların İlanı 

1. (Para At Terbiyesi Kurallarında tanımlanmış olan) Önemli Şampiyonalar için aksi 

belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

1.1. Katılımcıların ilanı en geç kura çekiminden iki (2) saat öncesinde yapılmalıdır. Kura 

çekiminin tam saati programda belirtilmelidir. 

1.2. Katılımcı olarak açıklanan Sporcu ve / veya Atın kaza geçirmesi veya hastalanması ve 

Teste başlayamaması durumunda, bu Sporcu Hakem Heyeti Başkanı ile birlikte OK'nin onayı ile 

birlikte daha sonraki bir Müsabakada sadece ferdi bir Sporcu olarak start alabilir. 

 

Madde 8425 Giriş Sırası İçin Kura Çekimi 

1. Her bir Müsabaka (I ila V. Seviyeler) için, Müsabakaların sırasına göre ayrı bir kura 

çekilmelidir. CPEDI3* ve altı için, kuranın OK ve Hakem Heyeti Başkanı tarafından önceden 

hazırlanması önerilir (ön kura). Bu durum yayınlanır ve Hakem Heyeti Başkanı, Baş Komiser ve 

Ekip Şeflerinin (veya sorumlu kişilerin) dahil olduğu bir toplantıda  
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açıklanır. Şampiyonalar ve Oyunlar için kura Hakem Heyeti Başkanı, Teknik Delege, Baş 

Komiser ve Ekip Şeflerinin (veya sorumlu kişilerin) bulunduğu bir toplantıda çekilmelidir. İzinsiz 

kişiler bu toplantıya alınmaz. 

 

Ekip Şefleri yapılmasını takip eden otuz (30) dakikada giriş sırası için kurayı kontrol etmelidir. 

 

2. Kura Müsabakanın Takım veya Ferdi müsabaka olmasına bakılmaksızın aynı şekilde çekilir. 

 

3. Seviye kapsamında üç (3) (veya daha fazla) Sporcusu olan UF'ler kurada ilk sırada yer 

alırken bunları iki (2) Sporcusu ve son olarak da bir (1) Sporcusu olan UF'ler takip eder. 

 

4. Takım Müsabakaları için Ekip Şefleri kendi Takım Sporcularının giriş sırasına karar verebilir. 

Ekip Şefleri Ferdi Sporcular için giriş sırasına karar veremez. Eğer kura önceden yapılmışsa, 

Ekip Şefi toplantıda listelenen kendi Takım Sporcularının sırasında değişiklikleri, sadece ilgili 

giriş sıraları dahilinde, talep edebilir. Eğer kura toplantı esnasında çekilecekse, Ekip Şefleri söz 

konusu Seviye için kura çekimine başlamadan önce Sporcularının hangi sırada start almasını 

istediklerini bildirmelidir. 

 

5. Tüm Seviyeler için, ilgili Seviyede start alacak toplam Sporcu sayısına eşdeğer ardışık 
rakamlar, rakamların görülmeyeceği bir şekilde, 'A Kutusu'na yerleştirilir. 

 

6. Kurası çekilen Seviye için, ilgili Seviyede üç (3) angajmanı olan UF'lerin kurası ilk olarak 

çekilir. Ekip Şeflerinin Takım Sporcularının giriş sırasına karar verebildiği durumlarda, bu 

Sporcuların sırası için kura ilk olarak çekilir ve bunu Ferdi Sporcular takip eder. Daha sonra ilgili 

Seviyede iki angajmanı olan UF'ler için kura çekilir. Ekip Şeflerinin Takım Sporcularının giriş 

sırasına karar verebildiği durumlarda, bu Sporcuların sırası için kura ilk olarak çekilir ve bunu 

iki (2) Ferdi Sporcusu olan UF'ler takip eder. Eğer bu UF'lerin sayısı birden (1) fazla ise, (kura 

ile) alfabenin bir harfi rastgele seçilir ve ismi bu harf ile başlayan ilk UF Sporcularının kurası ilk 

olarak çekilen UF olur; iki (2) angajmanı olan diğer UF'ler bunu alfabetik sırada takip eder. 
 

7. Bu UF'lerin her birinden Sporcuların isimleri 'A Kutusu'ndan çekilen bir rakam ile birlikte 'B 

Kutusu'ndan çekilir. Bu rakam her bir Ferdi Sporcunun giriş sırasını belirler. 

 

8. Ancak herhangi bir kura sonucunda Sporcu ve aynı UF'den başka bir Sporcu arasında ikiden 

(2) daha az Sporcu olursa, çekilen rakam derhal 'A Kutusu'na geri atılır ve aynı UF'den 

Sporcuların arasında en azından iki (2) kişilik bir boşluk olana dek giriş sırası kurası tekrarlanır. 

 

9. Ekip Şefinin kuranın başlangıcından önce Sporcuları için bir giriş sırası belirttiği hallerde, bu 

Sporcuların kura sırası Ekip Şefi tarafından talep edilen sıraya göre değiştirilebilir. Giriş sıraları 

değişmeksizin kalmalıdır. 

 

10. Her birinin bir (1) angajmanı olan UF'lerin Sporcularının kuraları geri kalan giriş sıraları için 
çekilir. 

 

11. Daha sonra Sporcuların isimleri çekilen kura uyarınca giriş sırası listesine kaydedilir. 

 

12. Müzikli Serbest Stil Müsabakaları için giriş sırası kurası kalifikasyon sonuçlarına göre dörtlü 

(4) gruplar halinde çekilir. Serbest Stilde yarışacak olan ilk dörtlü (4) en düşük puana sahip 

dört (4) at/binici ikilisidir. Serbest Stilde yarışacak olan son dörtlü (4) en yüksek puana sahip 

dört (4) at/binici ikilisidir. Bir Seviyedeki Sporcuların sayısının dörde (4) bölünemediği hallerde, 

(dörtlü -4- bir gruba dahil olmayan) geri kalan Sporcuların kurası ilk grup olarak çekilir. İlk 

grup daha küçük olan grup iken ikinci grup daha büyük olan gruptur. 
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13. Burada yine, mümkün olan hallerde, bir Sporcu ile aynı UF'den başka bir Sporcu arasında 

iki (2) kişiden az bulunmasından kaçınılmasına dikkat edilmelidir. 

 
MADDE 8426  Ağırlık 

 

 

Madde 8427 Kıyafet* 

1. Milli renkler sadece FEI GY uyarınca kullanılabilir. 

Askerler, polis v.s. bütün Uluslararası yarışmalarda askeri veya sivil üniformalarını giyebilirler. 

Resmi üniforma yalnızca Silahlı Kuvvetler personeli için değil, aynı zamanda diğer devlet/ Askeri 

Kurum ve Ulusal Hara/Okul/Enstitü üyeleri ve personelleri/öğrencileri için de geçerlidir. 

2. Tüm Sporcular her zaman düzgün ve doğru şekilde giyinmiş olmalıdır. 

3. Koruyucu Kasklar at üzerinde iken tüm Sporcular (ve tüm diğer kişiler) tarafından 

kullanılmalıdır. Müsabakalarda şapkaların üzerinde siyah veya başka bir koyu renkte örtü 

bulunabilir. Bu hükmü ihlal eden tüm Sporcular Koruyucu Kaskı düzgün ve güvenli bir şekilde 

takana kadar derhal ata binmekten men edilmelidir. 

Koruyucu Kasklar FEI GY’nin A Ekinde tanımlanmıştır. 

4. Siyah veya koyu renkli çizme veya sağlam ve topuklu biniş botları giyilmelidir. Düz siyah 

veya koyu renkli yarım çeps veya dize kadar tozluklar kullanılabilir. 

5. Müsabakalarda düz renkli bir ceket ile birlikte krem renkli, bej, beyaz veya kırık beyaz binici 

pantolonu giyilmelidir. Kontrast renklere ve kenarlarda şeritlere izin verilir. Çizgili veya çok 

renkli ceketlere izin verilmez. Farklı bir tonda bir yaka veya dikkati çekmeyen bir şerit veya 

kristal süsler gibi zevkli ve mütevazi süslemeler kabul edilebilir 

Kravat veya fular: beyaz, kırık beyaz veya ceket ile aynı renkte 

olmalıdır. Eldiven: Eğer takılırsa, beyaz, kırık beyaz veya ceket ile aynı 

renkte olmalıdır. Koyu renkli emniyet yeleklerine (şişmeli olanlar dahil) 

izin verilir. 

6. Sporcu tarafından temin edilen ve belirgin renkteki bir kol bandı, sınıflandırılmış IV ve V. 

Seviye Sporcular tarafından Müsabaka haricinde atın üzerinde iken her zaman takılmalıdır. 

7. Mahmuzlar Standart Telafi Edici Yardımlar olarak isteğe bağlıdır. Mahmuzlar metal olmalıdır. 

Mahmuzun ucu eğri veya düz olmalı, Sporcunun çizmesinde takılı iken mahmuzun ortasından 

doğrudan doğruya geriye doğru bakmalıdır. Standart Dışı Telafi Edici Yardım olarak izin 

verilmedikçe ve FEI Sınıflandırma Ana Listesinde not edilmedikçe, mahmuzlar ortalı olmalıdır. 

Mahmuzun ucu küt ve düz olmalıdır. Yıldızlı mahmuz kullanılıyorsa, bunlar döner cinsten, 

pürüzsüz ve uçları küt olmalıdır. Sert plastik uçlu metal mahmuzlara (“İmpuls” mahmuzlar), 

uçsuz yalancı mahmuzlara da izin verilir. 

Not*: 1 Ocak 2021 itibariyle, FEI Genel Yönetmeliğinin Koruyucu Kasklarla ilgili 140. maddesi 
üzerinde yapılan değişiklikler geçerli olacaktır. 

 
MADDE 8428  Ekipman ve Telafi Edici Yardımlar 

1. Ekipman (referans resimler için bkz. Ek XI) 

1.1 Eyer 

1.1.1 At ve Sporcuya uygun, yerine iyi oturan, bakımlı bir eyer kullanılmalıdır. Bir eyer 

üzerinde yapılan tüm değişiklikler veya uyarlamalar Sporcunun güvenliğini sağlamalı ve 

özellikle boyut, şekil ve ağırlık açısından Atın iyiliğini etkilememelidir. 
 

Dururken Sporcunun gövdesi ve tüm destekler arasında açıkça üç santimetre (3cm) mesafe 

olmalıdır. Eyerdeki uyarlamalar Sporcunun Attan serbestçe düşebilmesine imkan 



PARA AT TERBİYESİ KURALLARI BÖLÜM II PARA AT TERBİYESİ 

YARIŞMALARI 

32 

 

 

 

tanımalıdır. Hiç bir eyerin oturağı, oturak kısmına bastırıldığında on iki santimetreden (12cm) 

daha derin olmamalıdır. Bu derinlik oturaktan itibaren eyerin ön kısmının en üst noktasından 

arka kısmının en üst noktasına giden bir çizginin ortasına kadar ölçülür. Eyer üzerinde yapılan 

değişiklikler veya uyarlamalar Sınıflandırma Ana Listesinde Telafi Edici bir Yardım olarak not 

edilmelidir. 

1.1.2 Üzengiler ve emniyetli üzengilerin kolları kapalı olmalı ve bağları bulunmamalıdır. 

Emniyetli üzengilerin dış kollarında açıklık olabilir. Üzengi kayışlarının eyere bağlandıkları 

noktada bir serbest kalma mekanizması bulunmalıdır. FEI Ana Listesinde belirtilmedikçe, 

üzengi kayışları eyer tepindiriğinin dışında bulunmalıdır. 

1.1.3 Yalın renkli eyer altlıkları kullanılabilir. Kontrast renklere ve kenarlarda şeritlere izin 

verilir. Çizgili veya çok renkli eyer altlıklarına izin verilmez. Düz renkli veya milli renklerdeki 

eyer altlıkları kullanılabilir. Sporcular ve Atların üzerindeki Reklamlar ve Tanıtımlar için FEI GY 

Madde 135'e bakın. 

1.2 Normal kantarma veya burunsalıklı tam başlık 

1.2.1 Tokalar ve pedler haricinde başlık ve burunsalık tamamen deri ya da deri benzeri 

malzemeden yapılmış olmalıdır. Başlıklarda dolgulu desteklere izin verilir. Başlığın derisinin 

takviye edilmesi için naylon veya başka metal dışı malzemeler kullanılabilir ancak bunlar atla 

doğrudan temas halinde olmamalıdır. Sadece tepe kayışında ve yanak kayışlarında elastik 

eklere izin verilir ve bunlar atla ya da kantarmayla doğrudan temas halinde olmamalıdır. 

1.2.2 Alınsallık zorunludur ve, tepe kayışı ya da başlığa bağlanan kısımlar haricinde, deri ya 

da deri benzeri malzemeden yapılmış olması gerekli değildir. 

1.2.3 Başlığın tepe kayışı hemen atın başının tepe noktasının arkasında bulunmalı ve tepe 

noktasına doğru uzanabilmelidir ancak kafatasının arkasına gelecek şekilde takılamaz. 

1.2.4 Kombine başlık veya Micklem başlık kullanılan durumlar haricinde bir boğaz altı kayışı 

zorunludur. 

1.2.5 Dizgin başlıktaki kantarmadan ele uzanan sürekli, kesintisiz bir kayış veya hattır. Her bir 

kantarma ayrı bir dizgine bağlanmalıdır ve dizginlerin serbestçe kayabilmesi için dizginler 

sadece kantarmaya takılabilir. Dizginler ip veya ip benzeri malzemeler yapılmış olmamalıdır. 

Atın ağzındaki herhangi bir kantarmaya bağlı olan bir dizgin Sporcu ile doğrudan temas halinde 

olmalıdır. Ata tam başlık ile binerken, bir (1) taraftaki iki (2) dizgin ya Sporcunun 

elinde/ellerinde tutulmalı ya da Sporcunun eline gelmeden önce bir (1) dizgin olarak 

birleşmelidir (ayrık dizgin). 

1.2.6 Martingal, gözlük, yan kayışı, el martingalı, dengeleme kayışı ve benzer dizginler 

yasaktır. Bu yasaklanmış dizginlere benzer bir etki oluşturan tüm dizgin uyarlamaları yasaktır. 

1.2.7 Tam başlıkta normal bir burunsalık, normal kantarma ve suluk zincirli bir zincirli 

kantarma olmalıdır. Alt “burun” kayışı burunsalık olmaksızın kombine bir başlık kullanılabilir. 

Suluk zinciri metalden, deriden veya bunların bir bileşiminden yapılmış olabilir. Dudak kayışı ve 

suluk zinciri için lastik, deri ya da koyun postundan yapılma koruyucu isteğe bağlıdır. Bir 

burunsalık veya suluk zinciri asla Ata zarar verecek kadar sıkı takılamaz. 

1.2.8 Normal bir burunsalık, düşük burunsalık, burun kayışlı burunsalık, çapraz burunsalık, 

kombine burunsalık veya Micklem (ya da benzeri tasarıma sahip) bir burunsalık ile düz bir 

normal bir kantarma kullanılmalıdır. 

1.2.9 Tüm müsabaka seviyelerinde bir burunsalık asla Ata zarar verecek kadar sıkı 

takılmamalı ve Komiser El Kitabındaki burunsalık protokolü uyarınca kontrol edilmelidir. 

1.3 Kantarmalar 

Normal kantarmalar ile tam başlıkta kullanılan normal ve zincirli kantarmalar pürüzsüz 

olmalıdır. Burgulu ve tel kantarmalara izin verilmez. Kantarmalar metal, sert plastik veya 
sağlam sentetik malzemeden yapılmalıdır ve üstleri lastik/lateks ile kaplanabilir. Kantarmalar 
dilin üzerine mekanik bir baskı uygulamamalıdır. Normal ve/veya zincirli kantarmanın 
ağızlığının çapı Ata zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Ağızlığın minimum çapı tam başlıktaki 
zincirli kantarma için on iki milimetre (12 mm) ve normal kantarma için on milimetredir (10 
mm). Normal kantarmaların minimum çapı Atlar için on dört milimetre (12mm) ve ponyler için 
on milimetre (10 mm) olmalıdır. Ağızlığın çapı ağızlığın halkaları veya yanaklıklarına bitişik 
olarak ölçülür. 
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1.3.1 Normal kantarmalar 

1.3.1.1 Serbest halkalı, D-halkalı ve yumurta şekilli halkalı normal kantarmalar 

kullanılabilir. Ayrıca alt ve üstte uzun kollu, uzun kollu, tam kollu veya Fulmer kollu tek veya 
çift kırmalı normal kantarmalar da kullanılabilir. Serbest halkaların halkasının bir kısmı üzerinde 
bir bilezik bulunabilir. 

1.3.1.2 Esnek lastik veya sentetik kantarmalara izin verilir. 

1.3.1.3 Normal bir kantarmanın en çok iki kırması olabilir. Çifte kırmalı normal bir 
kantarmanın ortasındaki bağlantı parçası olarak yassı veya yuvarlak döner bir parçaya izin 
verilse de ortadaki parça yekpare olmalı ve bir silindir haricinde döner parçalar bulunmamalıdır. 
Orta parça ağızlıktan farklı bir yönde eğimli olabilir ancak kenarları yuvarlak olmalı ve bir dil 
plakası işlevi görmemelidir.  

1.3.1.4 Ortası dönerli çifte veya tek kırmalı normal bir kantarma dil için boşluk 

oluşturacak şekilde şekillendirilebilir.  Sapmanın maksimum yüksekliği dil tarafının en alt 
kısmından sapmanın en yüksek parçasına kadar 30 mm’dir.  olmalı ve minimum genişliği 30 
mm olmalıdır. Sapmanın en geniş kısmı ağızlığın dil ile temas ettiği noktadır ve minimum 
genişliği 30mm olmalıdır.  Kırmalı veya kırmasız normal bir kantarmanın ağızlığı yukarıda 
belirtilen boyutlar dahilinde eğri şekilli olabilir. 

1.3.2 Tam başlık için normal kantarmalar – bu zincirli bir kantarma ile birlikte tam başlığı 

oluşturmak için kullanılan normal bir kantarmadır.  

1.3.2.1 Bu kantarmalar serbest halkalı ve yumurta şekilli halkalı olabilir.  

1.3.2.2 Tam başlık normal kantarmaları tek veya çift kırmalı olabilir. Çifte kırmalı normal 
bir kantarmanın ortasındaki bağlantı parçası olarak yassı veya yuvarlak döner bir parçaya izin 
verilse de ortadaki parça yekpare olmalı ve bir silindir haricinde döner parçalar bulunmamalıdır. 
Orta parça bir dil plakası işlevi görmemelidir. 

1.3.2.3 Kantarmanın orta parçasının kilitlenebildiği ve düz bir kantarma etkisi 

yaratabildiği normal kantarmalara izin verilmez. 

1.3.2.4 Esnek lastik/sentetik normal kantarmalara izin verilmez. 

1.3.3 Zincirli Kantarmalar 

1.3.3.1 Zincirli kantarmanın ağızlığın altındaki manivela kolunun uzunluğu on santimetreyi (10 

cm) aşmamalıdır. Üst yanak parçası alt yanak parçasından daha uzun olmamalıdır. Eğer zincirli 
kantarmanın kayarlı bir ağızlığı varsa, zincirli kantarmanın ağızlığın altındaki manivela kolu 
ağızlık en üst konumda olduğunda on santimetreyi (10 cm) aşmamalıdır. 

1.3.3.2 Zincirli kantarmaların yanaklıkları düz veya S şekilli olabilir. Bunların dönerli 
manivela kolları bulunabilir. 

1.3.3.3 Ağızlık düz veya dili rahatlatmak amacıyla eğimli olabilir. Sapmanın maksimum 

yüksekliği dil tarafının en alt kısmından sapmanın en yüksek parçasına kadar 30 mm’dir.  
olmalı ve minimum genişliği 30 mm olmalıdır. Sapmanın en geniş kısmı ağızlığın dil ile temas 
ettiği noktadır ve minimum genişliği 30mm olmalıdır. 

1.3.3.4 Eğer zincirli kantarmanın kayarlı bir ağızlığı varsa, zincirli kantarmanın ağızlığın 

altındaki manivela kolu ağızlık en üst konumda olduğunda on santimetreyi (10 cm) 

aşmamalıdır. Suluk "zinciri" metalden, deriden veya bunların karışımından yapılmış olabilir. 

Suluk zincirinin üstüne takılan kılıf deriden, lastikten veya koyun derisinden yapılmış olabilir. 

Suluk zincirinin halkaları sabit olabilir veya olmayabilir. 

1.4. Ek Öğeler 

1.4.1. Takma kuyruklara/kuyruk postişlerine sadece FEI’den önceden izin alınması 

kaydıyla izin verilir.  Bu tür izin talepleri fotoğraflar ve bir veteriner sertifikası ile birlikte FEI At 

Terbiyesi departmanına iletilmelidir.  Takma kuyruklar (halkalar ve kancalar dışında) hiçbir 

metal parça içermemeli veya bunlara ağırlık eklenmiş olmamalıdır. 
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1.4.2. Kulaklıklara tüm Yarışmalarda izin verilir ve bunlar sesi azaltan tipte olabilir.  Ancak, 

kulaklıklar Atın gözlerini kapatmamalıdır ve Madde 8428.8.5 haricinde kulak tıkaçlarına izin 

verilmez.  Kulaklıkların rengi ve tasarımı dikkat çekici olmamalıdır.  Kulaklıklar burunsalığa 

bağlı olamaz. 

 

1.4.3. Atlarda Kulak tıkaçlarına sadece ödül törenlerinde izin verilir. 

1.4.4. Atın üzerinde hiç bir süse izin verilmez. 

1.5 Getrler ve bandajlar: Tüm Uluslararası Yarışmalarda, müsabaka sahasında yarışırken 

Atın bacaklarında getrler ve/veya bandaj olmasına izin verilmez. Getrler ve/veya bandajlar 

Müsabaka sahasının etrafındaki alana girmeden önce çıkartılmalıdır, aksi taktirde Sporcuya 

ceza verilir. At Terbiyesi Kuralları Madde 430’a bakınız. 

1.6 Kimlik Numaraları ahırının dışında iken tüm Atların üzerinde bulunmalıdır.  Her at, 

Yarışma süresince Sporcu tarafından alınacak aynı kimlik numarasını taşımak zorundadır.  Bu 

numaranın At aktif olarak yarışırken, ısınma ya da çalışma alanında çalışırken veya adeta 

dolaştırılırken (yarışmaya gelişlerinden yarışma alanını terk edene kadar) takılması gerekir, 

bunun nedeni Atların Komiserler dahil tüm Görevliler tarafından kolayca tanınabilmesidir.  Bu 

numaranın taşınmaması halinde önce uyarı yapılır, ihlalin tekrarlanması halinde Hakem Heyeti 

Sporcuya ceza verir.  Kimlik numaraları beyaz zemin üzerinde dikkat çekmeyecek şekilde 

olmalıdır, rakamlar farklı renklerde olabilir. 

1.7. Isınma ve çalışma sahaları. Yukarıdaki paragraflar aynı zamanda ısınma alanları ve 

diğer çalışma alanları için de geçerlidir. Getrler ve bandajlara izin verilir. Lonj başlıkları, 

doğrudan tek yan kayışlar veya kayarlı çifte yan kayışlara (üçgen/dreieck zügel) lonj yapılırken 

izin verilir.  Lonj sadece ya lonj başlığına ya da normal kantarmaya/tam başlığın normal 

kantarmasına takılmış tek bir (1) lonj ipi ile yapılabilir. Lonjun lonj ipi zincirli kantarmaya 

takılarak yapılmasına izin verilmez. Sabit veya kayarlı dizginler baş ve boynun doğal hareketine 

imkan tanımalıdır. Dizginler başı ve boynu sabit bir pozisyonda tutacak kadar sıkı olmamalıdır. 

 

2. Telafi Edici Yardımlar 

2.1.1 Standart Telafi Edici Yardımlar, FEI At Terbiyesi Kurallarında özetlenmiş olan onaylı 

donanım veya ekipman haricinde, tüm fonksiyonel profillerdeki Sporcular tarafından 

kullanılabilecek olan yardımlar veya ekipmandır. Standart telafi edici yardımların tüm Sporcular 

tarafından kullanılmasına izin verilir ve bunların FEI Ana Listesinde belirtilmesine gerek yoktur. 

2.1.2 Profile Özel Telafi Edici Yardımlar, onaylı donanım haricinde, belirlenen profiller 

tarafından kullanılabilen ve Sınıflandırma değerlendirmesini takiben FEI Ana Listesinde not 

edilmesi gereken yardımlar veya ekipmandır. Profile özel telafi edici yardım talepleri FEI veya 

bir Yarışmadaki Baş Sınıflandırıcıya yapılabilir. Bunlar Ek IX'teki özet tabloda listelenmiştir. 

2.1.3 Standart Dışı Telafi Edici Yardımlar, yukarıdakilerin haricinde, bir Sporcu tarafından 

şahsen ihtiyaç duyulan ve Kurallarda özellikle tanımlanmamış olan yardımlardır. Yardım, bir 

sporcunun aynı Profil veya Seviye kapsamındaki diğer sporcular üzerinde bir avantaj elde 

etmeksizin atına binebilmesine imkan tanımak için belirlenmiştir. Bu yardımlar Standart veya 

Profile özel Telafi Edici yardımlar üzerinde yapılan modifikasyonları veya sporcu için özel imal 

edilen standart dışı bir ekipmanı içerebilir. 

2.1.3.1 Standart olmayan telafi edici bir yardımın kullanımı bu yardımın kullanılacağı Yarışma 

öncesinde FEI Telafi Edici Yardımlar Paneli tarafından onaylanmalıdır. Bu tür tüm talepler, 

başvurunun yapıldığı Yarışmadaki veteriner kontrolünden en azından iki hafta öncesinde 

destekleyici belgeler (medikal belgeler, yardımın tanımı, fotoğraflar vs.) ile birlikte FEI'ye yazılı 

olarak yapılmalıdır. Eğer FEI Telafi Edici Yardımlar Paneli tarafından onaylanırsa, yardım Sporcu 

için FEI Sınıflandırma Ana Listesine eklenir. 

2.1.3.2 Daha önce bir Sınıflandırma Değerlendirmesinden geçmemiş Sporcular için, 

(Sınıflandırma işleminin yapılacağı) ilk müsabakalarında standart olmayan telafi edici yardımlar 

Baş Komiser, Baş Sınıflandırıcı ve Hakem Heyeti Başkanı tarafından onaylanabilir. Daha sonra 

yapılacak 
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tüm Yarışmalarda kullanılabilmesi için, eksiksiz bir talep Telafi Edici Yardımlar Paneline yapılmalı 

ve FEI Ana Listesinde listelenmelidir. 

2.1.4 Belirtilmiş olan hükümlere tabi olmak kaydıyla, müsabakada kullanılan tüm donanımlar 

ve özel ekipman FEI At Terbiyesi Kurallarında izin verilen donanım ve ekipmana karşılık 

gelmelidir. Müsabakada kullanılan tüm özel ekipmanın/telafi edici yardımların Para At Terbiyesi 

kuralları uyarınca gereklilikleri karşılamasını ve kullanılan standart olmayan veya profile özel 

telafi edici yardımların söz konusu Sporcu için FEI Sınıflandırma Ana Listesinde bulunmasını 

sağlamak Sporcunun sorumluluğundadır. 

2.2 Tutamaçlar - 

2.2.1 Tüm Sporcular Sporcunun dengesine yardımcı olması amacıyla yumuşak (esnek) bir 

tutamaç kullanabilir. Yumuşak tutamaç en fazla otuz santimetre (30 cm) uzunluğunda ve 

tutulduğunda eyerin ön kaşının tepesinden en fazla 10 santimetre (10 cm) yukarıda olabilir. 

Eyerin önüne, eyerin ön kaşının ön tarafına veya yukarısına takılabilir. Bu standart bir telafi 

edici yardımdır. 

2.2.2 Tüm Sporcular tutamaç olarak bir kolye kullanabilir. Bu amaçla göğüslük kullanılmasına 

izin verilir. Bu standart bir telafi edici yardımdır. 

2.2.3 Belirlenmiş Fonksiyonel profilleri olan Sporcular eğer gerekirse sert (sabit/katı) bir 

tutamaç kullanabilir. Sert tutamaç yukarıda yumuşak tutamaç için belirtilen aynı ölçüm 

kriterlerini karşılamalıdır. Bu ölçümlerden tüm sapmalar standart olmayan bir telafi edici 

yardım olarak kabul edilir. Sert tutamaçlar söz konusu Sporcu için FEI Sınıflandırma Ana 

Listesinde belirtilmelidir. 

2.3. Kamçılar 

2.3.1 Tüm Sporcular standart bir telafi edici yardım olarak bir (1) kamçı (toplam maksimum 

uzunluk yüz yirmi santimetre - 120 cm) kullanabilir. 

2.3.2 Belirlenmiş profilleri olan Sporcular eğer gerekirse iki (2) kamçı kullanabilir ve bu durum 

söz konusu Sporcu için FEI Sınıflandırma Ana Listesinde belirtilmelidir. 

2.3.3 Geleneksel veya eğimli bir kamçı üzerinde yapılan tüm değişiklikler standart olmayan bir 

telafi edici yardım olarak FEI tarafından onaylanmalı ve FEI Sınıflandırma Ana Listesinde 

belirtilmelidir. 

2.4 Dizginler 

2.4.1 Ayrık dizginler ve elastik dizgin eklentileri tüm Sporcular için standart telafi edici 

yardımlardır ve Sınıflandırma Ana Listesinde belirtilmelerine gerek yoktur.. 

2.4.2 Belirlenmiş fonksiyonel profilleri olan Sporcuların, Sporcunun vücudunun üst kısmından 

kollar veya eller/parmaklar ile kontrol edilen başka bir dizginin olmadığı hallerde, ayak dizgini 

kullanması gerekebilir. Ayak dizginleri söz konusu Sporcu için telafi edici bir yardım olarak FEI 

Sınıflandırma Ana Listesinde belirtilmelidir 

2.4.3 Eğer dizgin geleneksel bir şekilde kullanılmıyorsa, Sporcunun dizginlerle temas 

noktasından Atın ağzına mümkün olduğu kadar düz bir hat şeklinde olmalıdır. 

2.4.4 Belirlenmiş fonksiyonel profilleri ve iki (2) çok kısa kolu bulunan Sporcular deri kayışlar 

ile eyerin önüne bağlanmış halkalardan geçirilen dizginler kullanabilir. Bu halkalar sabit bir 

pozisyonda olmamalıdır. Bu şekilde kullanılan dizginler söz konusu Sporcu için telafi edici bir 

yardım olarak FEI Sınıflandırma Ana Listesinde belirtilmelidir. 

2.4.5 Düğümlü dizginler standart bir telafi edici yardım olarak kullanılabilir. Her bir dizgin 

üzerinde, dizgin üzerinde bir bağdan/büklümden oluşan, sadece tek bir düğüm bulunmalıdır. 

Daha büyük düğümler veya her bir dizgin üzerinde daha fazla düğüm standart olmayan bir 

telafi edici yardım kabul edilir. 

2.5 Donanıma bağlı kayışlar 

2.5.1 Sporcular yerlerinde bir kaza halinde otomatik olarak serbest kalmayan herhangi bir 

mekanizma ile sabit kalmamalıdır. Velcro, deri veya elastik gibi kullanılan tüm kayışlar 

Sporcunun Attan serbestçe düşmesine imkan tanımalıdır. 

2.5.2 Velcro Sporcunun fonksiyonel profili ve Seviyesi ile belirlenen şekilde tanımlı bir ihtiyaç 

olduğunda Sporcunun eyerde kalmasına yardımcı olmak için alt uzuvlarda kullanılabilir. 

Velcro'nun bu şekilde kullanımı Sporcu için telafi edici yardım olarak FEI Sınıflandırma Ana  
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Listesinde kaydedilmelidir. 

2.5.3 Sporcu tarafından kullanılan ve örtüşen Velcro veya benzer materyalin toplam miktarı elli 

santimetre kareyi (50 cm2) aşmamalıdır. Örtüşen tüm alanların alanı üç santimetre çarpı altı 

santimetreyi (3cmx6cm) aşmamalıdır. Her bacakta örtüşen Velcro veya benzer malzemenin 

toplam alanı, temas eden örtüşen alan olarak üç santimetre (3cm) çarpı altı santimetreyi (6cm) 

aşmamalıdır. Güvenlik amacıyla bunların 'V' şeklinde takılması önerilir. Velcro bir halka veya 

dönerek kendi üzerine yapışan bir kayıştan geçirilemez. 

2.5.4 Belirli Profiller kapsamındaki Sporcular alt bacağın kontrolüne yardımcı olması amacıyla 

üzengi kayışını kolana veya üzengi demirini kolana bağlayan bir kayış kullanabilir. Kayış söz 

konusu Sporcu için telafi edici bir yardım olarak FEI Sınıflandırma Ana Listesinde belirtilmelidir. 

2.6 Üzengiler 

2.6.1 Bir (1) bacağı olan Sporcular Ata bir (1) üzengi ile binebilir. Eğer Sporcu protez ile Ata 

biniyorsa iki (2) üzengi kullanılmalıdır. 

2.6.2 Belirlenmiş Profiller kapsamındaki Sporcular eğer gerekirse Ata üzengisiz binebilir. Bu 

durum söz konusu Sporcu için telafi edici bir yardım olarak FEI Sınıflandırma Ana Listesinde 

belirtilmelidir 

2.6.3 Esnek lastik bantlar ayakların üzengide tutulması için kullanılabilir. Bu tür bantlar 

Sporcunun Attan serbest düşmesine imkan tanıyacak bir genişlik ve kuvvette olmalıdır. 

Manyetik üzengilere izin verilir. Bunlar tüm Sporcular için standart telafi edici yardımlardır ve 

Ana Listede belirtilmelerine gerek yoktur. 

2.6.4 Ayağın üzengiden kayması ihtimalini ortadan kaldırmak için, üzengilerin ön kısmı kapalı 

olabilir (kapalı üzengiler), bunlar tüm Sporcular standart telafi edici yardımlardır ve Ana Listede 

belirtilmelerine gerek yoktur. 

3. Donanım ve Ekipman Kontrolü 

3.1. Sporcuların müsabaka sahasına herhangi yasaklı bir ekipman ile girmelerini önlemek için 

Komiserler tarafından son ısınma sahasından ayrılmadan önce gözle bir kontrol yapılabilir.  

Ancak Yarışma sahasına yasak bir donanım ile girmemek tamamen Sporcunun 

sorumluluğundadır.  Sporculara yardımcı olmayı amaçlasa da zorunlu olmadığından Sporcu 

gözle kontrolü reddedebilir.  Hemen Yarışma sahasından çıktıktan sonra tüm Atların 

Donanımının kontrolü için bir Komiser görevlendirilmelidir.  Tüm uygunsuzluklar C Hakemine 

rapor edilir, cezalar için Madde 8430.3'e bakın.  Başlık kontrolü çok büyük bir dikkatle 

yapılmalıdır zira bazı Atlar ağızları konusunda çok hassastır (FEI Komiser El Kitabına bakın). 

Komiser başlığı kontrol ederken tek kullanımlık cerrahi/koruyucu eldivenler kullanmalı (her At 

için bir -1 – çift eldiven) ve kontrol tamamlanana dek eldiven takılmalıdır. 

 

Madde 8429  Saha ve Isınma Sahaları 

1.1. Paralimpik Oyunları, Bölgesel Oyunlar ve FEI Şampiyonaları Müsabaka sahası, Yabancı 

Teknik Delege tarafından denetlenip onaylanmalıdır.  

1.2. Tüm diğer Uluslararası Yarışmalarda, Müsabaka sahası Hakem Heyeti Başkanı tarafından 

denetlenip onaylanmalıdır.  

 

2. Saha 

2.1. Saha düz olmalı, altmış (60) metre uzunluğunda ve yirmi (20) metre genişliğinde olmalıdır 

(Mad. 8421.2.2). Alanın çapraz veya uzun yolu boyunca olan kot farkı hiç bir zaman sıfır nokta 

elli metreden (0.50 m) fazla olmamalıdır.  Kısa kenar boyunca kot farkı sıfır nokta yirmi 

metreden (0.20 m)fazla olmamalıdır.  Sahada kum ağırlıklı olmalıdır.  Çitlerin iç tarafından 

ölçüldüğünde on beş (15) metreden az olmamak üzere seyirci için bir mesafe bırakılmalıdır.  

Kapalı manejde ise bu mesafe duvardan prensipte üç (3) metre olmalıdır.  Çitler alçak ve beyaz 

olmalı (yekpare olmamalı), yüksekliği yaklaşık sıfır  
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nokta otuz metre (0.30 m) olmalıdır.  Giriş kapısının genişliği en azından iki metre (2 m) 

olmalıdır. Çitin A'daki kısmı, Sporcuların sahaya girmesi ve çıkması için, kolayca 

kaldırılabilmelidir.  Çit, at üzerine bastığında takılmayacağı şekilde olmalıdır.  

2.2. Para At Terbiyesi I. Seviye, II. Seviye ve III. Seviye Sporcular için de yine kırk (40) metre 

uzunluğunda ve yirmi (20) metre genişliğinde bir saha bulunmalıdır. Eğer sınıflandırılmış görme 

engelli Sporcular için daha büyük harfler gerekliyse, bunlar Sporcunun kendisi tarafından temin 

edilmelidir. 

3. Tüm FEI Şampiyonalarında At Terbiyesi alanı çitleri üzerindeki reklamların tüm hakları 

FEI’ye aittir.  Bu Yarışmalarda, OK'ler reklam alınmasına asla izin verilmeyen harflerin ve harf 

tutucularının üstü dışında, FEI ile önceden anlaşmaya vararak reklam yeri alabilirler. 

Diğer Uluslararası Yarışmalar için OK’lerin At Terbiyesi sahasına reklam almaması ve FEI 

tarafından ayrıca yayınlanmış olan tavsiyeler uyarınca bu amaçla özel reklam panolarını 

kullanmaları şiddetle teşvik edilmektedir.  

Başvuruyu ve FEI'nin onayını takiben, reklamlar sadece  siyah renkte olabilir ve A noktası hariç  

saha harflerinden en az bir nokta beş metre (1.5 m) uzaklıkta olmalıdır.  M C H kısa kenarına 

kesinlikle reklam konmamalıdır.  B ve E noktalarının her ikisine 3 metreden daha yakına reklam 

konmamalıdır. Çitler üzerindeki reklam uzunluğu maksimum kırk dört metre (44 m) olmalıdır.  

Reklamlar düzenli bir şekilde yerleştirilmeli ve her bir uzun kenar diğeriyle simetrik 

düzenlenmelidir. 

3.1. Sponsor damga / logosunun yüksekliği yirmi santimetreyi (20 cm) geçmemeli ve reklam 

saha çitinin en üst seviyesini geçmeyecek şekilde sabitlenmelidir.  Reklamlar sadece saha 

çitlerinin iç tarafına yerleştirilmeli ve FEI ile televizyon yayıncıları arasındaki geçerli olabilecek 

anlaşmalarının gerekliliklerine saygı gösterilmelidir. 

3.2. Çit üzerine uygulanan tüm reklamlar ayrıca Yabancı Hakem veya Yabancı Teknik Delege 

tarafından müsabakanın başlamasından önce de onaylanmalıdır.  

Reklamların yukarıda bahsi geçen şekilde yerleştirilmesi ilgili olarak, Müsabaka öncesinde FEI 

Hakem Heyeti Başkanı/Yabancı Teknik Delegenin onayı ile FEI tarafından onaylanmış 

organizasyon isminin ve/veya logosunun At terbiyesi çiti üzerine yerleştirilmesine her zaman 

izin verilebilir.  

Örneğin: CPEDI3* Hartpury. 

Bu kuralları ihlal eden organizatörler FEI tarafından işbu kurallara ve GY’ye uygun şekilde 

cezalandırılır ve/veya organizasyonlarının CPEDI statüsünü kaybedebilir.  

4. Çitin dışına konulacak harfler, çitten yaklaşık sıfır nokta elli metre (0.50 m) dışarıda ve 

kolayca görülebilecek şekilde konulmalıdır.  Harflere ilave olarak çit üzerine harflerin yerini 

belirtmek için özel bir işaretleme yapmak zorunludur.  Harfler veya harf tutucuların üzerinde 

reklama izin verilmez. Harfler ayrıca seyirciler tarafından da görülebilmelidir. 

5. İşaretli bir orta hat kullanılmaz. 

6. Beş (5) Hakem bulunduğunda, Üç (3) hakem açık manejdeki yarışmalarda kısa yol boyunca, 

çitten maksimum beş metre (5 m), minimum 3 metre (3 m) uzaklığa, kapalı manejde 

minimum üç metreye (3 m) yerleştirilmelidir. C Hakemi orta hattın uzunlamasına C’de, diğer iki 

(2) hakem (M ve H) iki buçuk metre (2.50 m) uzun kenarların  

iç kısmına uzunlamasına yerleştirilmelidir.  İki (2) yan hakem (B ve E) sırasıyla B ve E’den 

minimum üç metre (3 m), maksimum beş metre (5 m) dışarıya, kapalı manej yarışmalarından 

tercihen minimum iki metreye (2 m) yerleştirilmelidir.  Üç (3) hakem görevli olduğu zaman 

birisi uzun kenarda oturmalıdır.  Hakem Heyeti Başkanı her müsabaka için Hakem Heyetini 

belirler ve Hakemlerin nasıl oturacağına karar verir. 

6.1. Her bir Hakem için ayrı bir kulübe veya platform bulunmalıdır. Hakemlerin sahanın 
görüntüsünü daha iyi alabilmeleri için sıfır nokta elli metreden (0.50 m) az olmayacak şekilde 
yerden yükseltilmelidir. Kulübe veya platform dört (4) kişinin oturabileceği yeterli genişlikte 
olmalıdır. Hakem kulübelerinin yan pencereleri bulunmalıdır. Hakem kulübeleri tüm sahanın 
rahatça görülmesine imkan sağlamalıdır.  FEI Şampiyonaları ve 
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Oyunlar için, her bir Hakem kulübesinde hakemlerden her birinin atın üzerinde kan görülmesi, 
topallık, iz şaşırma veya yanlış donanım vs. gibi durumlarda C Hakemini uyarmasına imkan 
tanıyan ve Hakem Sinyal Sistemi ile bağlantılı bir buton bulunmalıdır.  Hakem Sinyal butonu 
diğer Yarışmalar için isteğe bağlıdır.  

Mümkün olan hallerde, Yarışmanın açık havada yapıldığı durumlarda Hakem 

kulübeleri/platformları sıcak ve soğuk, rüzgar ve yağmur gibi aşırı hava koşullarına karşı 

koruma sağlamalıdır. Kapılarda, eğer gerekirse hem açık ve hem de kapalı konumda kilitlemek 

için kancalar bulunmalıdır. Aşırı sıcaklık koşullarında ısıtıcılar veya vantilatörler temin 

edilmelidir. Arabalar 3* ve altı Müsabakalarda kullanılabilir. 

 

6.2. Sadece (terfi gerekliliklerini karşılayan görevliler dahil) resmi görev yapan kişilerin Hakem 

Kulübelerine girmesine izin verilir. Tüm istisna talepleri daha önce Hakem Heyeti Başkanı 

tarafından onaylanmalı ve FEI’ye gönderilen Yabancı Hakem raporuna dahil edilmelidir.  

 
7. Sahanın zeminin düzeltilmesi için her iki (2) saatte bir yaklaşık on beş (15) dakikalık bir ara 

verilmesi önerilir. Eğer otuzdan (30) fazla Sporcu varsa, molalardan biri (1) en azından yirmi 

beş (25) dakika sürmelidir. Süre bir (1) Sporcunun testini bitirdiği andan bir sonraki Sporcunun 

teste başladığı ana kadardır. Hakemlerin öğle yemeği için bir (1) saatlik bir ara verilmelidir. 

8. Eğer Müsabaka kapalı manejde yapılıyorsa, saha prensip olarak duvardan iki metrelik (2 m) 

bir mesafede olmalıdır. 

9. Sporcu/At testin kendisi veya tahsis edilmiş bir antrenman seansı haricinde Müsabaka 

sahasını herhangi bir şekilde kesinlikle kullanamaz ve aksi taktirde diskalifiye edilir. 

İstisnalar (atanmışsa) Yabancı Teknik Delege veya Hakem Heyeti Başkanı tarafından 

onaylanabilir. 

10. En az altmış metreye yirmi metre (20 x 60 m) ebadında bir (1) çalışma sahası ahırların 

açılmasından itibaren Sporcuların kullanımına açılmalıdır.  Eğer mümkünse bu sahanın zemini 

yarışma sahası ile aynı özellikleri taşımalıdır. 20mx60m bir saha içerisinde 20mx40m'lik bir 

saha işaretlenebilmelidir. Sahadaki alan herhangi bir anda 20mx60 metrelik sahada sekiz (8) 

Sporcunun veya 20mx40 metrelik sahada maksimum altı (6) Sporcunun 

bulunabileceği şekilde olmalıdır. Sınıflandırılmış görme engelli Sporcuların, Sporcunun talep 

etmesi halinde, tek başına çalışması veya ısınması için gerekli önlemler alınmalıdır. OK tüm 

Sporculara eşit çalışma süresi tanınmasını sağlamalıdır. Eğer mümkünse bu sahaların zemini 

Müsabaka sahası ile aynı özellikleri taşımalıdır. 

10.1. Eğer yirmi metreye altmış metre (20 x 60 m) ebadında çalışma sahası sağlanamıyorsa, 

yarışmacıların Müsabaka sahasında atlarını çalıştırmalarına izin verilmesi önerilir.  Müsabaka 

sahasının yarışma dışındaki zamanlarda kullanılması belirli bir zaman planlamasıyla programda 

açık bir şekilde belirtilmelidir.  

11. Sporcuların sahaya girmeden önce Atlarına sahanın dışında binmelerinin mümkün olmadığı 

Müsabakalarda, Sporcuların zil çalmadan belirli bir süre önce sahaya girmelerine izin verilebilir. 

OK, Hakem Heyeti Başkanı ve/veya (atanmışsa) Yabancı Teknik Delege ile birlikte Sporcuların 

Testlerine başlamadan önce sahadan tekrar çıkmalarının gerekli olup olmadığına veya teste 

sahanın içinden başlayıp başlamayacaklarına karar verir. 

12. Sınıflandırılmış görme engelli tüm Sporcular Teste sahanın içinden başlayabilir. 

13. Denetlemek amacıyla ahırların resmi açılış saatinden sonra tüm ısınma/çalışma sahalarında 

her an için bir Komiser bulunmalıdır ve Yarışmanın resmi olarak başlamasından önce kuralları 

uygulayabilir. 

14. Müsabakanın durdurulması. Müsabakayı etkileyecek herhangi bir teknik aksaklık olması 

halinde, C Hakemi zili çalar. Sahanın dışında açıkça görülen bir kargaşa olması halinde, aynı 

işlemin uygulanması önerilmektedir.  Aşırı hava koşullarında veya diğer aşırı şartlarda, C 

Hakemi testin durdurulması için zili çalabilir.  Yabancı Teknik Delege veya Yabancı Hakem/OK   
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de C Hakemine Müsabakayı durdurmasını önerebilir.  Bundan etkilenen Sporcu koşullar izin 

verdiğinde testini tamamlamak için tekrar sahaya girmelidir.  

Bir Serbest Stil Testte Sporcunun müziğinin bozulması ve yedek bir sisteminin olmaması 

durumunda Sporcu C Hakeminin de izniyle alanı terk edebilir.  Bununla beraber, bu durum 

diğer Sporcuların start zamanını mümkün olan en az şekilde etkilemelidir. Mağdur olan Sporcu 

ya belirlenen bir ara sonrasında, ya da Müsabakada en son sırada start alarak testini 

tamamlamalı veya baştan başlamalıdır.  C Hakemi Sporcunun de fikrini alarak, Sporcunun ne 

zaman sahaya geri döneceğini belirlemelidir.  Müziğin bozulduğu yerden devam etmek veya 

Teste baştan başlamak Sporcunun inisiyatifindedir.  Her iki durumda da, önceden verilmiş 

puanlar değiştirilmeyecektir. Eğer bir Sporcu normal bir Testi tekrarlamak zorunda kalırsa, 

Testin başından veya kaldığı yerden başlamayı tercih edebilir.  Kesintiden önce verilmiş tüm 

puanlar geçerlidir. 

 
Madde 8430 Testlerin Yapılması 

1. FEI Sınıflandırma Ana Listesinde telafi edici bir yardım olarak listelenen şekilde Testleri 

kendilerine okunan ve/veya anımsatılan Sporcular haricinde, resmi FEI Para At Terbiyesi 

Testleri tamamen hafızadan koşulmalı ve tüm hareketler Testte belirtilen sırada yapılmalıdır. 

Ayrıca Para At Terbiyesi Kuralları Madde 8430.13’e bakınız. 

2. Bir yarışmacı "izi şaşırdığında" (yanlış dönüş, hareketin atlanması vs.) C Hakemi zili çalarak 

Sporcuyu uyarır.  Hakem eğer gerek görürse Teste tekrar nereden başlaması gerektiğini ve bir 

sonraki hareketi bildirir, sonra Sporcunun kendi başına devam etmesi için Sporcuyu serbest 

bırakır.  Bununla birlikte bazı durumlarda Sporcunun izi şaşırmasına rağmen testin akıcılığının 

kaybolmaması için zil çalmayabilir - mesela K noktası yerine E noktasında orta süratliden 

çalışma süratlisine geçiş yapıyorsa - zili çalıp çalmamak kararı C Hakemine aittir.  Eğer Sporcu 

Testin daha sonraki bir bölümünde tekrarlanacak olan bir hareketi yaparken izi şaşırırsa, C 

Hakemi Sporcunun menfaati için zili yukarıda belirtilen şekilde çalmalı ve Sporcuyu 

düzeltmelidir. Hata için her Hakemin puanları düşülür ancak Sporcu tekrarlanan bölümde doğru 

hareketi yapmayı ve böylece ikinci bir hata ile ek bir cezadan kaçınmayı anımsamalıdır. İz 

şaşırma hatası yapılıp yapılmadığının kararı sadece ve sadece C Hakemine aittir. Diğer 

hakemlerin puanlaması buna göre düzenlenir. İletişim Sporcunun temsilcisi aracılığıyla kurulur. 

 
3. Cezalar 

 

3.1. "İz Şaşırma". Zilin çalınmış olup olmamasına bakılmaksızın, tüm “iz şaşırmalar” yukarıda 

belirtilen durumlar haricinde cezalandırılmalıdır. 

 

İlk hata   toplam puandan düşülen sıfır nokta beş (%0.5) yüzde puanı 

(her Hakem başına) 

İkinci hata   toplam puandan düşülen bir (%1) yüzde puanı (her Hakem 

başına) Üçüncü hata Elimine. 

 

3.2. Diğer Cezalar 

 

Aşağıdaki tümü hata olarak kabul edilir ve hata başına iki (2) puan düşülür. Aşağıda 

tanımlanmış olan hatalar kümülatif değildir ve (Serbest Stil testleri de dahi) elimine ile 

sonuçlanmaz: 
− Sahanın etrafındaki Alana Atın ayaklarında getr ile girmek ya da kural dışı kıyafetler ile 

girmek; 

− At Terbiyesi Sahasına Atın ayaklarında getr ya da kural dışı kıyafetler ile girmek; Eğer 

kuralsızlık fark edilmeden önce Sporcu teste başlamışsa, C Hakemi Sporcuyu durdurur 

ve gerekli ve mümkün ise, bir yardımcı kuralsız donanımı almak için sahaya girebilir.  

Sporcu daha sonra ya baştan (çitin içerisinden)  
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ya da durdurulduğu hareketten itibaren başlayarak devam eder.  Sporcu durdurulmadan 

önce verilen puanlar değiştirilmez; 
- Sahaya zil çalmadan önce girmek; 

- At Terbiyesi Sahasına zilin çalınmasından itibaren altmış (60) saniye içerisinde 

girmemek ancak yüz yirmi (120) saniye içerisinde girmek; 

- Serbest Stil testleri için, At Terbiyesi Sahasına müziğin başlamasından itibaren otuz (30) 
saniye içerisinde girmemek; 

3.2.1 Eğer Serbest Stil testi test kağıdında belirtilmiş olandan daha kısa veya uzun ise, toplam 

artistik puandan yüzde sıfır nokta beş (%0.5) puan düşülür. 

 

3.2.2 Müsabakada kullanılan tüm ekipman ve telafi edici yardımların Para At Terbiyesi Kuralları 

madde 8428 uyarınca gereklilikleri karşılamasını sağlamak Sporcunun sorumluluğundadır. 

(8430.3.2'de belirtilmemiş) hatalı ekipman ile yarışmanın cezası eliminedir. Hatalı telafi edici 

yardımlarla yarışma durumunda son toplam yüzde puanından on (10) yüzde puanlık bir ceza 

düşülür. 

 

4. Bir Sporcu "iz şaşırma" hatası yaptığında cezalandırılmalıdır. Prensip olarak C Hakemi iz 

şaşırma hatası yapıldığına karar vermedikçe (zili çalmadıkça) bir Sporcunun bir hareketi 

tekrarlamasına izin verilmez.  Ancak eğer Sporcu hareketi yapmaya başlamışsa ve tekrar aynı 

hareketi yapmaya teşebbüs ederse, Hakemler sadece ilk yapılan hareketi dikkate almalı ve aynı 

zamanda iz şaşırma cezası vermelidirler. 

5. Eğer Hakem Heyeti bir hatayı fark etmemişse, Sporcu lehine karar verilir ve Sporcu bu hata 

yüzünden cezalandırılmaz. 

6. Ceza puanları her bir Hakemin kağıdında Sporcu tarafından alınmış toplam puanlardan 

düşülür. 

7. Atın belirgin şekilde topallaması halinde, C Hakemi yarışmacıya elendiğini bildirir.  

Sporcunun bu karara itirazda bulunma hakkı yoktur. 

8. Herhangi bir hareket, sahanın belli bir noktasında başlayacak veya bitecekse, bu hareket, 

yarışmacının vücudu bu noktanın üzerine geldiği anda yapılmalıdır.  

9. Sahaya giriş 

9.1 Para At Terbiyesi Sporcuları sahaya zilin çalmasından itibaren altmış (60) saniye içinde 

girmelidir. Serbest Stilde, Sporcunun müziğin başlaması için sinyal vermek amacıyla altmış 

(60) saniyesi vardır. 

9.2 Emniyet açısından, I, II, III. Seviyelerdeki ve Profil 36 kapsamındaki (tamamen kör) 

Sporculara Test başlamadan önce sahanın dışındaki alanda antrenör veya Sporcunun temsilcisi 

eşlik edebilir. At yedekte götürülebilir ancak yerden çalıştırılmamalıdır. Bu kişi Test esnasında 

oyun alanında sahanın dışında ayakta durabilir. Sporcu testini bitirdikten sonra kendisine yine 

sahanın dışında eşlik edilebilir. Sporcuya sadece tehlike olması halinde sahanın içinden eşlik 

edilebilir, aksi taktirde bu durum izinsiz yardım olarak kabul edilir (bkz. madde 8430.14.1) ve 

elimine ile sonuçlanır. 

Atın işemeye veya terslemeye başlaması halinde, At devam etmeye hazır olana dek 

kronometre durdurulur ve sonrasında tekrar başlatılır. 

10. Tüm Sporcular sadece baş hareketi ile selam verebilir. Selam esnasında şapka/kask 

çıkartılmamalı ve dizginlerle temas muhafaza edilmelidir. 

11. Elimineler 

11.1 Sporcu ve/veya atın düşmesi durumunda yarışmacı elenir. 

11.2. Bir At dört (4) ayağıyla ve kasten yarışma alanını tamamen terk ederse ve Sporcunun 

kontrolü kaybetmesine yol açarsa elenir. Ancak, eğer Sporcu Atı sahanın dışına yönlendirirse 

veya sahanın kenarları tamamen kapatılmamışsa, At otomatik olarak elenmez. Karar C 

Hakemine aittir. Bahsi geçen olay büyük miktarda puan düşüşü ile cezalandırılır. 

Saha kenarındaki çitlerin kesintisiz olduğu hallerde, bir Atın kasti olmaksızın dört (4) ayağının  
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tümü ile sahayı terk edecek şekilde yönlendirilmesi halinde Komiser veya başka bir uygun kişi 

Sporcunun sahaya tekrar güvenle girmesini sağlamak için bir veya daha fazla çiti yerinden 

kaldırır. 

11.3. Mukavemet altmış (60) saniyeden fazla süremez. Ancak Sporcu, At, Görevliler veya 

seyircileri tehlikeye atabilecek mukavemet güvenlik nedeniyle altmış (60) saniyeden daha önce 

elimine ile sonuçlanabilir. 

11.4. Kanama:  Eğer C Hakemi test esnasında atın herhangi bir yerinde taze kan olduğundan 

şüphelenirse, bunu kontrol etmek için atı durdurur. Eğer atın üzerinde taze kan varsa, Sporcu 

elimine edilir.  Elimine kararı kesindir.  Eğer Hakemin incelemesinin sonucunda Atın üzerinde 

taze kan olmadığı kesinleşirse, at testini tamamlayabilir. 

Eğer FEI Komiseri Testin sonundaki ekipman kontrol esnasında Atın ağzında veya mahmuzların 

dokunduğu bölgede taze kan görürse (Md. 8430.12), C Hakemini bilgilendirir ve C Hakemi Atı 

ve Sporcuyu elimine eder.  Eğer FEI Komiseri testin sonundaki kontrolde Atın üzerinde (Atın 

ağzı veya mahmuzların dokunduğu alan haricinde) herhangi bir noktada kan tespit ederse, 

Sporcu/At İkilisi otomatik olarak elimine edilmez. FEI Komiseri C Hakemini bilgilendirir ve Atı 

muayene etmesi ve C Hakemine Atın Yarışmadaki diğer Müsabakalara katılmasının uygun olup 

olmadığına dair öneride bulunması için bir FEI Veterineri çağrılır. C Hakemi FEI Veterinerinin 

önerisine göre Atın devam edip etmeyeceğine dair karar alır. Eğer C Hakemi Atın devam 

etmesinin uygun olmadığına karar verirse, Atın yarışmadaki başka herhangi bir Müsabaka veya 

testlere girmesine izin verilmez ancak Sporcu/At İkilisi tarafından önceden tamamlanmış olan 

Müsabakalar veya testlerde alınan sonuçlar geçerli olur. 

Eğer at yukarıdaki kural uyarınca elimine edilir veya at test esnasında yaralanır / sakatlanır ve 

testi tamamladıktan sonra kanaması olursa, sonraki gün(ler)de yapılacak Yarışmalara devam 

etmesinin uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bir sonraki Müsabakadan önce bir FEI 

Veterineri tarafından muayene edilmelidir.  Hakem Heyeti Başkanı tarafından FEI Veterinerinin 

önerileri doğrultusunda alınacak olan karara itiraz edilemez. 

12. Testin Başlangıcı/Sonu. Bir Test “A” noktasından girişle başlar ve testin sonunda selam 

sonrasında atın ileri hareketiyle biter.  Sadece Sporcunun/Atın kan veya doğru ekipman 

açısından kontrolü açısından, Test ekipman kontrolünden sonrasına kadar bitmiş kabul edilmez. 

Sporcu sahayı Testin metninde belirtilmiş olan şekilde terk etmelidir. 

13. Komut Vericiler, Testi Okuyan Yardımcılar ve Elektronik Cihazlar 

13.1. Tanımlar: Komut vericiler bir Testi okur; (insan veya elektronik olabilen) testi okuyan 

yardımcılar yardıma ihtiyaç duyan sınıflandırılmış görme engelli Sporculara harfleri okur. 

13.2. Bir komut verici talep eden Sporcular izin için Para Binicilik Baş Sınıflandırıcısına 

başvurmalı, ihtiyaç için sebebi açıkça belirtmeli ve destekleyici belgeler sunmalıdır. Bir komut 

vericinin kullanılması için izin FEI Sınıflandırma Ana Listesinde belirtilmelidir. Testler için 

komutlar İngilizce olarak veya Sporcunun ana dilinde verilebilir. Komut vericinin sadece testi 

okumasına izin verilir ve başka herhangi bir talimat vermesine veya yorum yapmasına izin 

verilmez. 

13.3. Test esnasında telsiz ile iletişim kullanılamaz. Bunun istisnaları aşağıda 13.3.1'de 

belirtilmiştir. 

13.3.1 FEI Sınıflandırma ana Listesinde belirtilen şekilde telafi edici yardım olarak bir komut 

verici veya anımsatıcıya izin verilen tüm Sporcuların testleri esnasında kulaklık kullanmalarına 

izin verilir. 

13.3.2 Yukarıdaki maddede (13.3.1), komiserin koç/yardımcı ve Sporcu arasındaki iletişimin 

tamamını dinleyebilmesine imkan sağlayacak fazladan bir alıcı ile birlikte, iyi işleyen bir kulaklık 

setinin temin edilmesi Sporcunun sorumluluğundadır. Aksi taktirde, Sporcunun ekipmanı 

kullanılmasına izin verilmez ve testi ekipman olmaksızın yapması gerekir. 

13.4. Bir Sporcu için, sahanın dışında E veya B hizasında sabit bir pozisyonda ayakta duran 

veya, eğer bu mümkün değilse, C Hakeminin talimatı uyarınca ayakta duran en fazla bir (1) 

komut verici bulunabilir. 
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13.5. Komut Verici Testin resmi basılı metin versiyonundan veya (herhangi bir büyütme 

olmaksızın) bundan yapılan alıntılardan her hareketi sadece bir veya iki kez yüksek sesle 

okuyabilir. 

13.6. Tüm Komut Vericiler, tercihen aynı dili konuşan, bir Komiser tarafından denetlenmelidir. 

13.7. Komut Vericilerin elinde kamçı bulunamaz. 

13.8. Testi anımsatan kişiler sadece harfleri yüksek sesle okuyabilir. Sadece (13.3 uyarınca 

onaylanan hallerde Komut da verebilecek olan) baş anımsatıcı sahanın ortasında durabilir ve 

Atın yolundan kaçmak için güvenli bir mesafede uzaklaşmak dışında hareket edemez. Tüm 

diğer Anımsatıcılar sahanın dışında bulunmalıdır ve, Hakemlerden herhangi birinin görüş alanını 

kısıtlamamaları kaydıyla, bir harften diğerine gidebilirler. En fazla on üç (13) Anımsatıcı olabilse 

de sınıflandırılmış görme engeli bulunan Sporcuların mümkün olduğu kadar az Anımsatıcı 

kullanması teşvik edilmektedir. C'deki Anımsatıcının yerine Sporcu tarafından temin edilecek bir 

sesli alarm cihazı kullanılabilir. Elektronik anımsatıcıların kullanılması halinde OK 

bilgilendirilmeli ve bu tür cihazların kurulumu müsabakanın koşulmasını etkilememeli ve diğer 

Sporcular için herhangi bir rahatsızlık yaratmamalıdır. 

14. Diğer dışarıdan yardımlar 

14.1. Sesle, işaretlerle koçluk yapmak da dahil olmak üzere tüm diğer izinsiz dışarıdan 

yardımların sonucunda Sporcu Hakem Heyeti Başkanı veya C Hakemi tarafından elimine edilir. 

Bir Sporcunun (örn. üzenginin ayaktan çıkması gibi) geçici olarak tehlikeli bir durumu tekrar 

güvenli bir hale getirmek amacıyla testini durdurarak dışarıdan yardım aldığı hallerde, 

hakemlerin her biri ilgili harekete sıfır (0) puan vermeli ancak Sporcunun testine devam 

etmesine izin verilmelidir. 

Ancak, eğer tehlike daha kalıcı bir türde ise, at/binici ikilisinin elimine edilip edilmemesi C 

Hakeminin takdirine bağlıdır. 

14.2. Sporcunun antrenörü veya temsilcisi eğer gerekirse Hakemlerin talimatlarını bildirmek 

için Müsabaka sahası yakınında ayakta durabilir. 

14.3. I, II ve III. Seviyeler için güvenlik amacıyla sahanın dışındaki köşelerde yardımcılar 

bulunabilir. Acil bir durumda, bu yardımcılar fiziksel yardımda bulunabilir. Cezalar, Sporcuyu o 

esnada veya Testin sonunda elimine edebilecek olan, C Hakeminin takdirindedir. 

14.4. I, II ve III. Seviyeler için, eğer şartlar müsaitse, sahanın yanında refakatçi bir At 

durabilir. Refakatçi Atın duracağı alan müsabakanın başlangıcından önce Hakem Heyeti Başkanı 

tarafından belirlenmelidir. 

 

Madde 8431  Süre ve Teknik Hata 

1.1. Süre tutulan tek test Serbest Stil Testidir. 

1.2. Bu Test için süre ilk duruştan son duruşa kadar belirlenir. Giriş müziği zorunlu değildir ve, 

eğer kullanılırsa, Sporcunun sahaya girmesinden otuz (30) saniyeden daha önce 

başlamamalıdır. Sporcu sahaya müziğin başlamasından itibaren otuz (30) saniye içinde 

girmelidir. Son selam ile müzik sona ermelidir. Duruşlar orta hatta, C Hakemine bakacak 

şekilde yapılmalıdır. 

1.3. Bir Serbest Stil Testte Sporcunun müziğinin bozulması ve yedek bir sisteminin olmaması 

durumunda Sporcu derhal sahayı terk etmelidir. Bu durum diğer Sporcuların başlama zamanı 

mümkün olan en az şekilde etkilemeli ve mağdur olan Sporcu ya belirlenen bir ara sonrasında, 

ya da Müsabakada en son sırada start alarak testini tamamlamalı veya baştan başlamalıdır. C 

Hakemi Sporcunun de fikrini alarak, Sporcunun ne zaman sahaya geri döneceğini belirlemelidir. 

Müziğin bozulduğu yerden devam etmek veya Teste baştan başlamak Sporcunun 

inisiyatifindedir. Her iki durumda da, önceden verilmiş puanlar değiştirilmeyecektir. 

 
Madde 8432 Puanlama 
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1. Hakemler tarafından puan verilen bütün hareketler ve bir (1) hareketten diğerine geçişler 

hakem kağıdı üzerinde rakamlarla işaretlenmiştir. 

2. Her bir hakem tarafından sıfırdan (0) ona (10) kadar puan verilir. Sıfır (0) en düşük ve on (10)  

en yüksek puandır. 

3. Puanlama cetveli aşağıdaki gibidir: 

10: Mükemmel 4: Yetersiz 

9: Çok iyi 3: Oldukça kötü 

8: İyi 2: Kötü 

7: Oldukça iyi 1: Çok kötü 

6: Kabul edilebilir 0: Yapılmadı 

5: Yeterli 

 

Sıfır nokta beş (0.5) ila dokuz nokta beş (9.5) arasındaki tüm yarım puanlar, hakemin kararına 

bağlı olarak, hem hareketler ve hem de genel puanlar için kullanılabilir.  Serbest stil testlerinde 

yarım puanlar tüm puanlar için ve 0.1 ondalıklar artistik puanlar için kullanılabilir. 

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

4. Yarışmacı performansını tamamladıktan sonra, Sporcunun aşağıdaki konulardaki performansı 

için genel bir puan verilir: 

1) Kararlar. 

2) Aktiflik. 

3) İtaat. 

4) Sporcunun binicilik hissi ve becerisi. Hareketlerin harflerde yapılması. Tüm genel puanlar sıfır 

(0) ila 

on (10) arasında verilir. 

5. Bazı genel puanlara, belirli zor hareketlerde olduğu gibi FEI tarafından sabit görülen bir 

katsayı verilebilir. 

Madde 8433 Hakem kağıtları 

1. Genel 

1.1 Hakem kağıtlarının iki (2) sütunu vardır: birincisi hakemlerin orijinal puanları için, ikincisi 

düzeltilmiş puanlar içindir.  Herhangi bir düzeltilmiş puan için düzeltmeyi yapan hakem 

tarafından paraf atılmalıdır.  Hakem puanları Hakem tarafından doğrulanmalıdır. 

1.2. Aynı zamanda, eğer isterlerse hakemlerin değerlendirmelerinin sebeplerini belirtmeleri için 

bir sütun da vardır.  Notlar İngilizce olmalıdır. Beş (5) 5 ve altındaki puanlar için açıklama 

yapmak şiddetle tavsiye edilir.  Yorumlar sadece Sporcuya bilgi vermek içindir. 

1.3. Paralimpik Oyunlarında, dereceye giren at / Sporcu ikililerinin orijinal hakem kağıtları, her 

Sporcu için her bir hakem tarafından verilen toplam puanların açıkça gösterildiği ve her bir 

yarışmanın sonuçlarının her hakem tarafından verilen toplam yüzdesinin yazıldığı bir liste OK 

tarafından FEI’ye gönderilmelidir.  Hakem kağıtlarının bir kopyası Sporculara verilmelidir. 

1.4 Müsabakanın kesin sonuçları duruma göre Hakem Heyeti Başkanı veya duruma göre Yabancı 

Hakem/TD tarafından imzalanmalıdır. 

1.5. Tüm At Terbiyesi Testleri FEI internet sitesinden (www.fei.org) indirilebilir. 

2. Kağıt Üzerinde Puanlama 

2.1 CPEDI'lerdeki orijinal Hakem kağıtları Müsabaka sonrasında Sporculara verilmelidir. FEI'ye 

kopya gönderilmesine gerek yoktur. 

http://www.fei.org/


PARA AT TERBİYESİ KURALLARI BÖLÜM II PARA AT TERBİYESİ 

YARIŞMALARI 

44 

 

 

 
 

3 Kağıtsız Puanlama 

3.1 Kağıtsız puanlama sisteminin kullanımı FEI'nin onayına tabidir ve Yarışma Programında 

belirtilmelidir. 

3.2. Sadece FEI internet sitesinde yayınlanmış olan FEI gerekliliklerini karşılayan FEI tarafından 

onaylı kağıtsız puanlama sistemleri kullanılabilir. 

3.3. Her durumda, Para At Terbiyesi testlerinin kağıt üzerindeki bir versiyonu müsabaka 

esnasında yedek olarak Hakemlere verilmelidir. 

3.4. Elektronik Hakem kağıtları müsabaka sonrasında FEI platformu aracılığıyla Sporculara 

elektronik bir formatta gönderilecektir. Sporcuların elektronik Hakem kağıtlarına erişimi 

kesinlikle kişiseldir. 

 
Madde 8434  Puanların Hesaplanması ve Sonuçlar 

Not: Para Binicilik için 'Sınıflandırma' terimi Sporcuların Fonksiyonel Sınıflandırması için 

geçerlidir ve puanlama ve sonuçlar için geçerli değildir. 

1. Her testin tamamlanmasından ve Hakemlerin titizlikle genel puanları vermesinden sonra, 

Hakem kağıtları puanları hesaplayacak olan kişiye verilir. Puanlar, geçerli olan hallerde, ilgili 

katsayılar ile çarpılır ve toplamları alınır. 

2. Toplam Puan tüm Hakem kağıtlarındaki toplam puanların toplanması ile bulunur. Yüzdeler 

de yine mevcut maksimum toplam puanlara göre belirlenir. Testin yapılması esnasındaki 

hatalar için yüzde puan şeklindeki cezalar toplam puandan düşülür. Tüm sonuçlar virgülden 

sonra üç (3) basamak olarak yüzde şeklinde yayınlanmalıdır. 

3. Ferdi sonuçlar aşağıdaki gibi hesaplanır: 

3.1. Bütün yarışmalarda kazanan, en yüksek toplam yüzdeyi elde eden Sporcudur. İkinci 

sıradaki Sporcudur ondan sonraki en yüksek toplam puanı alan yarışmacıdır ve böyle devam 

eder. 

3.2. İlk üç (3) sıra için yüzdenin eşit olması halinde, daha yüksek genel puanlar sıralamayı 
belirler.  İlk üç (3) Sporcunun genel puanlarının eşitliği ve geri kalan sıralamalar için 

yüzdelerin eşitliği halinde, Sporcular berabere ilan edilir. 

3.3. Bir Serbest Sitil testinde ilk üç (3) sıra için puanların eşitliği durumunda artistik puanları 

yüksek olan yarışmacı sıralamada daha üstte olur. Kalan sıralamalar için puanların eşitliği 

halinde, Sporcular berabere ilan edilir. 

4. CPEDI'ler için Takım sonuçları aşağıdaki gibi hesaplanır: Bütün takım yarışmalarında, 

kazanan takım, takımın en iyi üç (3) Sporcusunun Ferdi ve Takım Testlerinde beraberce en 

yüksek toplam puanı aldığı takımdır. İkinci sıradaki takım sonraki en yüksek toplam yüzdeyi 

alan takımdır ve böyle devam eder.  Puanların eşit olması halinde, en yüksek sıralamaya sahip 

olan takım üç (3) Sporcusundan en düşük sırada bulunan Sporcusu Takım ve Ferdi testlerde 

toplam olarak en iyi sonucu almış olan takım olacaktır. Şampiyonalar ve Oyunlar için Bölüm V 

ve VI'ya bakın. 

Ayrıca bkz. Madde 8422.1 (Sporcunun yanlış Seviyede yarışması halinde puanların her Hakem 

başına on (10) ceza puanı indirilmesi). 

 

Madde 8435 Sonuçların Hesaplanması ve Yayınlanması 

1. Her Test sonrasında Hakemlerin verdiği puanlar puanları hesaplayan kişi tarafından çıktı da 

alınabilen bir hesap makinesi kullanılarak toplanır. (Buna ilaveten bir bilgisayar programı 

kullanılabilir). Çıktı tüm orijinal hakem sayfalarına zımbalanır. Her bir Hakemin geçici puanları 

da tüm Hakemlerin ferdi ve toplam puanları ve yüzde puan ile birlikte, skorbordda ('Geçici' 

olarak belirtilerek) yayınlanır. 
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Hakemler tarafından yarışmacılara toplam yüzdeler verildikten sonra, genel toplama ek olarak, 

her bir hakemin verdiği puanlar ayrı ayrı ve geçici olarak hesaplanır ve yayınlanır. 

 

1.1 Hesaplama için kullanılacak referans maksimum toplam puanlar tüm test kağıtlarında 

belirtilir. 

 

Örneğin: Takım Testi: 280 puan. 

Serbest Stil: Teknik için 150 puan ve artistik için 150 puan 

 

1.2 Yüzdeler: tüm yüzde hesaplamaları aşağıdaki prensip ve örnek uyarınca ondalık 

noktadan sonra üç (3) ondalık hane yukarıya veya aşağıya yuvarlanmalıdır:  0.0011-

0.0014 aşağıya; 0.0015-0.0019 yukarıya. 

 
2. Hesaplamalar: 

2.1 Sadece teknik puanların verildiği testlerde, her Hakem için toplama ortalama yüzde her 

hareket için toplam puanların maksimum toplam puanlara bölünerek toplanması x 100 

ile hesaplanır (bkz. 435.1.1). 

 

2.2 Teknik ve artistik puanlar veya teknik ve kalite puanlarının verildiği testlerde, her 

Hakem için toplam ortalama yüzde teknik ve artistik yüzdeler veya teknik ve kalite 

yüzdelerinin eklenmesi ve ikiye bölünmesi yoluyla hesaplanır. 
 

2.3 Son yüzde her Hakem için toplam ortalama yüzdenin toplanması ve Hakem sayısına 

bölünmesiyle elde edilir. 

 

Örneğin: 1) her Hakem için toplam ortalama yüzde: E= %69.990, 

H=%70.333, 

C=%70.205 M=%71.120, B= %69.660; 

2) Son yüzde:  %70.262. 

3. Bir Sporcu yarışmadan önce çekilirse veya testi yaparken terk ederse, “çekildi”, “özürlü”, 

“terk etti” veya “girmedi” kelimeleri veya bunların kısaltmaları sonuç kağıdında Sporcunun 

isminden sonra görülmelidir. 

4. Hakem Heyeti Başkanı veya C Hakemi her müsabaka sonrasında resmi sonuç kağıtlarını 

imzalamalıdır. Kağıtlar daha sonra Sporculara verilebilir. 

5. Müsabakanın kesin sonuçlarının ve genel toplam puanlar ile yüzdelerin ilan edilmesinden 

sonra, her bir Hakemin verdiği puan kendi ismi altında yayınlanır, basına ve FEI'ye iletilir (Para 

At Terbiyesi Kuralları Madde 8433’e bakınız). 

Madde 8436 Ödül Törenleri 

1. Tüm ödül törenlerinin atsız olarak yapılması önerilir. Bu durum Ekip Şeflerine en azından 

ödül töreninden bir (1) saat önce iletilmelidir. 

2. Dereceye giren Sporcuların Ödül Törenine katılımı zorunludur. Aksine durumun bir Doktor 

veya Veteriner sertifikası ile desteklenmediği hallerde ödül törenine katılmama durumunda 

Sporcu ilgili müsabakadan diskalifiye edilir ve bu durumda kazanılan tüm sıralamalar ve ödüller 

kaybedilmiş olur. 

3. Pasaportlar OK tarafından son ödül töreninden ve tüm faturaların ödenmesinden sonra iade 

edilir. 

4. Kurdeleler verilmelidir. Ayrıca bkz. Madde 8454. 

5. Kıyafet ve donanım Müsabakada olduğu gibidir, fakat siyah veya beyaz bandaja izin verilir.  

6. Sporcular güvenlik amacıyla, Yabancı Teknik Delege veya Hakem Heyeti Başkanından izin 

alarak Ödül Törenine Müsabakada yarıştıklarından farklı bir (1) Atla katılabilirler. 

7. Tüm Atlar yanlarında yürüyen sorumlu bir kişi tarafından yedekte yürütülmeli veya refakat 

edilmelidir. 
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8. Sponsorlar da mümkün olan tüm haller ve zamanlarda Ödül Töreni dahil edilmelidir. 

9. Koruyucu kasklar atlı ödül törenlerinde çıkartılmamalıdır. Ayrıca bkz. Madde 8427.3. 

10. Örn. ödül törenleri, Veteriner Kontrolleri vs. gibi, Atların grup halinde bir arada bulunduğu 

tüm durumlarda Sporcular ve/veya seyisler sorumlu bir şekilde hareket etmelidir. Dikkatsizlik 

veya sorumsuz davranışlar sonucunda bir Uyarı Kartı verilebilir. Kaza ile sonuçlanan büyük 

dikkatsizlik veya sorumsuzca yapılan hareketler gerekirse gereğinin yapılması için FEI 

Mahkemesine rapor edilir.  

11. OK, duruma göre Yabancı Teknik Delege veya Hakem Heyeti Başkanı ile birlikte, resmi 

ödül töreninde kaç Sporcunun bulunması gerektiğini belirler. 

12. Ödül töreninde hazır bulunması gerekmeyen Sporcuların kurdeleleri vs. Ekip Şefi 

tarafından ödül töreni sonrasında belirlenen bir zamanda puan kağıdının gösterilmesiyle bu işle 

görevlendirilen kişiden alınabilir. 
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BÖLÜM III HAKEM HEYETİ, YABANCI TEKNİK DELEGE, SINIFLANDIRICILAR, 

VETERİNER KOMİSYONU VE VETERİNER DELEGESİ, KOMİSERLER VE ATLARA 

KÖTÜ MUAMELE 

 
Madde 8437 Hakem Heyeti 

1. CPEDI3* seviyesinin üstündeki tüm Müsabakalarda, Madde 8429.6'daki gibi oturan beş (5) 

Hakemlik bir Hakem Heyeti bulunmalıdır. CPEDI3* seviyesi ve altındaki Müsabakalarda üç (3) 

ila beş (5) Hakemlik bir Hakem Heyeti olmalıdır. Uluslararası Sporcuların davet edildiği ve 

katılıdğı Ulusal Müsabakalarda (CPEDN) eğer mümkünse en azından üç (3) Hakem 

bulunmalıdır. 

2. Sonuçlar için beş (5) (sırasıyla üç - 3) Hakemin tümünün puanları dikkate alınır. 

3. Her hakeme Hakem ile aynı resmi dili kullanan bir sekreter eşlik etmelidir. 

4. Sekreterin yanı sıra, C Hakemi eğer dilerse, Testin gidişatını izleyecek ve Hakem Heyeti 

Başkanını “ iz şaşırma ” ve/veya “ Test hatası ” konusunda haberdar edecek bir özel asistan 

bulundurabilir. 

5.1 FEI Dünya Şampiyonaları ve Paralimpik Oyunları için, Hakem Heyetinde uluslararası üyeler 

bulunmalı ve Hakem Heyeti Başkanı ile Hakem Heyetinin diğer üyeleri FEI tarafından atanmış 

ve onaylanmış olan 5* Para At Terbiyesi Hakemleri FEI listesinden seçilmelidir. 

5.2 (FEI Dünya Şampiyonaları ve Paralimpik Oyunları haricinde) tüm FEI Şampiyonaları ve 

Bölge Oyunları için, Hakem Heyetinin Başkanı ve diğer üyeleri FEI tarafından atanmalı ve FEI 

5* ve 4* Hakemler listesinden seçilmelidir. 

6. CPEDI3* için, Hakem Heyetinin Başkanı ve diğer üyeleri: 

• FEI'nin onayı ile UF ve OK tarafından atanmalıdır; 

• Uluslararası bir Hakem Heyeti olmalıdır (bkz. Mad. 8437.10). 

• Beş (5) Hakemli bir Hakem Heyeti bulunduğunda, üç (3) veya daha fazla Hakem 4* veya 
5* olmalıdır, bir (1) veya iki (2) 3* Hakem bulunabilir. Bir (1) 4* Hakem zorunludur. Batı 
Avrupa'da, bir (1) 3* Hakem de zorunludur; Batı Avrupa dışında bir (1) 3* Hakem önerilir. 

• Üç (3) Hakemli bir Hakem Heyeti bulunduğunda, Hakemlerden ikisi (2) veya daha fazlası 4* 
veya 5* Hakem olmalıdır, biri  

(1) 3* Hakem olabilir. Batı Avrupa'da, bir (1) 3* Hakem zorunludur; Batı Avrupa dışında bir 

(1) 3* Hakem önerilir. 

7. CPEDI2* için, Başkan FEI At Terbiyesi Hakemleri listesinden (4* veya 5*) ve Hakem 

Heyetinin diğer üyeleri de FEI Para At Terbiyesi Hakemleri listesinden (3*, 4* veya 5*) 

seçilmelidir. Eğer bir 3* Hakem bulunmuyorsa, beş (5) Hakemli bir Hakem Heyetinde iki 

(2) ve üç (3) Hakemli bir Hakem Heyetinde bir (1) Hakem söz konusu ülkenin Para At 

Terbiyesi Ulusal Hakemleri listesinden seçilebilir. 

8. CPEDI1* için, Hakem Heyeti Başkanı FEI Para At Terbiyesi Hakemleri listesinden (4* veya 

5*) seçilmelidir. Bir ila iki (1-2) Hakem 3* veya Ulusal Hakemler ve aynı ülkeden olabilir. 

9. Hakem Heyetinin Başkanı veya bir üyesi, eğer Uluslararası Yarışmanın yapıldığı ülkeden 

farklı bir milliyete sahipse, Yabancı Hakem olarak kabul edilir. 

10. Beş (5) üyeli bir Hakem Heyetinde en azından üç (3) Yabancı Hakem ve üç (3) üyeli bir 

Hakem Heyetinde en azından iki (2) Yabancı Hakem varsa, Hakem Heyeti uluslararası bir heyet 

olarak kabul edilir. Tüm yabancı hakemler farklı milliyetlerden olmalıdır. CPEDI3* ve altında, 

tüm Hakem Heyetlerindeki yabancı Hakemlerin ikisi (2) aynı milliyetten olabilir. 

11. Aynı Hakem Heyetine üye olarak en fazla iki (2) 3* Hakem atanabilir. Eğer Hakem Heyeti 

üç (3) Hakemden oluşuyorsa, sadece bir (1) 3* Hakeme izin verilir. 
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12. Yedek Hakem. Hakemlerden birinin (1) Yarışmaya gelemeyecek olması halinde görev 

yapmak üzere, yedi (7) veya beş (5) Hakemin görevlendirildiği her seviyede FEI şampiyonası 

ve Oyunlar için bir (1) yedek Hakem atanmalıdır.  Yedek Hakem Oyunlar, FEI Dünya 

Şampiyonaları ve Kıta Şampiyonalarında hazır bulunmalıdır. Tüm istisnalar FEI tarafından 

onaylanmalıdır. 

13. Hakem Heyeti Başkanı veya FEI Yabancı Hakemi Yarışma yerine Veteriner Kontrolüne 

yetişecek şekilde gelmelidir. Hakem Heyetinin ilk müsabakadan önce toplanması Şampiyonalar 

ve Oyunlarda zorunlu iken CPEDI3* veya altında önerilir. 

14. Bir Hakem Heyetindeki tüm Hakemler resmi dillerden en azından birini (1) konuşmalı ve bir 

diğerini anlayabilmelidir. 

15. Hiç bir Yarışmada bir Hakemden günde kırktan (40) fazla Sporcuyu puanlaması istenemez. 

16. Hakemlerin farklı kategorilerde sınıflandırılmasının yanı sıra her bir kategori için gerekli 

kalifikasyonlar için Ek II'ye bakınız. 

17. Eğer mümkünse, istikrarlı sonuçlar için aynı Hakem Heyetinin (tüm Seviyelerdeki) Takım 

Müsabakasındaki farklı testleri puanlaması tercih edilir. Hakem Heyeti aynı şekilde veya 

değişiklik yapılarak diğer Müsabakalarda puan verebilir. 

18. FEI tarafından atanan Yabancı Hakem. Yabancı Hakem FEI tarafından atanır ve FEI 

adına hareket eder.  FEI tarafından bir Yabancı Teknik Delegenin atandığı Yarışmalarda Yabancı 

Hakem atanmaz. 

 

18.1 Hakem Heyetinin Başkanı veya bir üyesi, eğer Uluslararası Yarışmanın yapıldığı ülkeden 

farklı bir milliyete sahipse, Yabancı Hakem olarak görev yapabilir. Yabancı Hakemin görevi FEI 

adına çalışarak Müsabakaların FEI kuralları uyarınca yapılmasının ve onaylı FEI programına 

uygun olmasının sağlanmasıdır. 

 

18.2 FEI Bölge Şampiyonaları, Bölge Oyunları ve tüm CPEDI'lerde Hakem Heyetinin Başkanı 

veya bir üyesi yabancı hakem olarak görev yapar ve Yabancı Hakem raporunu doldurması 

gerekir.  Yabancı hakem Programda açıkça belirtilmeli ve eğer mümkünse 5* bir hakem 

olmalıdır. 

 

Madde 8438 Teknik Delege 

1.1. CPEDI'ler için bir Teknik Delege atanabilir. Tüm Şampiyonalar ve Oyunlar için bir Yabancı 

Teknik Delege atanmalıdır. FEI Şampiyonalar ve Oyunlar için Yabancı Teknik 

Delegeyi/Delegeleri atar. 

 
Madde 8439 Sınıflandırıcılar 

1. Sınıflandırma IPC Sınıflandırma Kuralları uyarınca yapılır. Tüm CPEDI3* Yarışmalar ve FEI 

Şampiyonaları için iki (2) FEI Para Binicilik Sınıflandırıcısı bulunmalı ve bir (1) sınıflandırıcı 

yabancı bir UF'den olmalıdır. Sınıflandırıcılar tüm Sınıflandırılan Sporcuların ilk Testi 

tamamlanana dek Yarışma yerinde kalmalıdır. 

2. Görme Engelli Sporcular (Profile 36 ve 37) için Sınıflandırma iki (2) Uluslararası Kör Sporları 

Federasyonu (IBSA) Sınıflandırıcısı ve yabancı bir UF'den bir (1) Sınıflandırıcı tarafından 

yapılmalıdır. 

3. FEI, FEI tarafından atanacak olan (Para At Terbiyesi Kurallarında tanımlanmış olan) Önemli 

Şampiyonalar haricinde tüm belirlenmiş Müsabakalar için Sınıflandırıcıları onaylar. Yarışmaların 

tüm seviyelerinde görev yapmak için kalifiye olmuş Sınıflandırıcıların bir listesi FEI tarafından 

tutulur. 

3.1 FEI Şampiyonaları için, FEI bir (1) 2. Seviye Baş Sınıflandırıcı ve bir (1) 2. Seviye 

Sınıflandırıcı atar. 

 

3.2 CPEDI Yarışmalarında, bir (1) 2. Seviye Baş Sınıflandırıcı ve bir (1) 1. Seviye veya üstü 

Sınıflandırıcı OK tarafından atanmalıdır. 
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Madde 8440  Temyiz Kurulu 

 
 

Madde 8441  Atlara Kötü Muamele 

 

 

Madde 8442 Veteriner Komisyonu ve  Veteriner Delegesi 

(Lütfen FEI Veteriner Yönetmeliğine bakınız) 

 

Madde 8443 Komiserler 

Komiserler için FEI GY ile FEI Para At Terbiyesi Komiserleri El Kitabının hükümleri ve FEI Para 

At Terbiyesi Müsabakaları için geçerli diğer tüm kurallar ve yönetmelikler uygulanır. Baş 

Komiser Yarışma boyunca tüm Komiserlerden ve antrenman esnasında gerekli zamanlamadan 

sorumludur. Baş Komiser geçerli olduğunda Yabancı Teknik Delegeye rapor verir. 

 
1.1 Şampiyonalar ve Oyunlar için FEI bir (1) 3. Seviye Baş Komiser atar. Buna ilaveten OK 

tarafından en azından üç (3) 1. Seviye veya üstü Komiser atanmalıdır. 

 

1.2 CPEDI Yarışmalarında, bir (1) 2. Seviye (Baş Komiser) ve en azından iki (2) 1. Seviye 

veya üstü Komiser OK tarafından atanmalıdır. 

 

1.3 Komiserler 

 

Yarışmanın boyutuna (Yarışmadaki toplam müsabık sayısı) ve tipine bağlı olarak, OK tarafından 

Baş Komisere danışılarak Yarışma öncesinde yeterli sayıda Komiser atanmalıdır. 

 

Uluslararası Yarışmalardaki tüm Komiserlerin en azından 1. Seviye statüsünde olması tercih 

edilir.  Eğer bu mümkün değilse Komiserler kendi sorumluluklarına dair Baş Komiserden resmi 

eğitim almış olmalıdırlar.  
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BÖLÜM IV VETERİNER KONTROLLERİ VE MUAYENELERİ, DOPİNG 

KONTROLÜ  VE ATLARIN PASAPORTLARI 

 
MADDE 8444 – Veteriner Kontrolleri ve Muayeneleri 

Veteriner kontrolleri ve muayeneleri FEI VY uyarınca gerçekleştirilmelidir. 

 

MADDE 8445 Atların Doping Kontrolü 

Atların Doping Kontrolü FEI GY ve FEI VY uyarınca gerçekleştirilmelidir. 

 

MADDE 8446  Atların Pasaportları 

1. FEI GY ve VY'ye bakın. 
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BÖLÜM V DÜNYA VE KITA FERDİ VE TAKIM ŞAMPİYONALARI 

ŞAMPİYONALAR 

 
MADDE 8447  Organizasyon 

1. Her dört (4) yılda bir, FEI Dünya Şampiyonası FEI GY'de belirtilmiş olan öncelikler uyarınca 

tahsis edilir. 

2. Her dört (4) yılda iki kez veya Paralimpik Oyunları arasında en azından bir kez Kıta 

Şampiyonaları tahsis edilmelidir. Bu Şampiyonalar sonu tek veya çift rakamla biten yıllarda 

yapılabilir. Bölgelerin bu Şampiyonalar için başvuruda bulunması teşvik edilir. 

3. Bu Şampiyonalar FEI Genel Yönetmeliği ve FEI Para At Terbiyesi Kurallarına uygun bir 

şekilde organize edilmelidir. 

4. Tüm Yarışmalarda beş (5) Seviyenin her biri için Ferdi bir Şampiyona ve bir Serbest Stil 

Şampiyonası ile bir Takım Şampiyonası bulunmalıdır. Para At Terbiyesi Teknik Komitesi her 

Seviye için kullanılacak Testler konusunda önerilerde bulunacaktır. Bir Şampiyonada Takım 

Şampiyonası haricinde bir Takım Müsabakasına izin verilmez ve bir Sporcu hiç bir Müsabakada 

birden fazla ata binemez. 

5. Bu Şampiyonalar tarih seçimi, sportif ilgi alanı ve para ödülünün değeri açısından, resmi 

olsun ya da olmasın tüm diğer Uluslararası Para At Terbiyesi yarışmalarından üstündür.  

 

MADDE 8448  Görevliler 

1. Tüm Şampiyonalar için bir Yabancı Teknik Delege atanmalıdır. FEI tüm Başlıca Şampiyonalar 

için Yabancı Teknik Delegeyi/Delegeleri (Para At Terbiyesi Kurallarında tanımlandığı gibi) atar. 

Yabancı Teknik Delege fiili Müsabakaların haricinde sorumlu kişidir. Ayrıca Para At Terbiyesi 

Kuralları Madde 8438’e bakınız. 

2. Hakem Heyeti. FEI Hakem Heyetinin Başkanı, üyeleri ve en azından bir seyahat eden yedek 

Hakem atar. Atanacak kişi sayısı müsabaka programı ve sahalara göre belirlenir. Hakem Heyeti 

Başkanı her müsabaka için beş Hakem Heyeti üyesini belirler ve Hakemlerin nasıl oturacağına 

karar verir. 

 

Madde 8449  Temyiz Kurulu 

 
 

Madde 8450  Katılım 

1. FEI’nin onayından sonra, Dünya Para At Terbiyesi Şampiyonaları ve Kıta Para At Terbiyesi 

Şampiyonaları için programlar, şartlar ve davetiyeler, ya şampiyonanın yapılacağı ev sahibi 

federasyon tarafından veya Yarışmanın organizasyon komitesi tarafından ilgili UF'lere 

gönderilir. 

2. Takımlar. Her takım dört (4) Sporcu ve dört (4) at veya üç (3) Sporcu ve üç (3) attan 

oluşmalıdır.  Bir (1) takım üyesi I, II veya III. Seviye olarak sınıflandırılmış olmalıdır. Bir 

Takımda herhangi bir (1) Seviyeden ikiden (2) fazla Sporcu bulunamaz. Dört (4) Sporcudan 

oluşan bir takımda sadece en iyi üç (3) sonuç takım sonucuna dahil edilir. 

3. Takım gönderemeyen UF'ler, en fazla iki (2) ferdi Sporcu/At ikilisi gönderebilirler.  Her bir 

Sporcu (Para At Terbiyesi Kurallarında tanımlanan şekilde) Önemli Şampiyonalarda en fazla bir 

Ata binebilir. 

 

Madde 8451 Kalifikasyon 

Yetişkinler Dünya ve Kıta Şampiyonaları FEI tarafından yayınlanmış olan belirli kalifikasyon 

kriterleri uyarınca uygun olan tüm yarışmacılara açıktır. 
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MADDE 8452 Masraflar ve İmtiyazlar 

1. UF'ler aşağıdakiler haricinde kendi masraflarını karşılar. Bir seriye dahil olmayan Para At 

Terbiyesi Şampiyonalarında, OK Sporcular, (her iki At için bir adet olmak üzere) Seyisler, Ekip 

Şefleri ve takım veterinerlerine konaklama, günde üç (3) yemek, ahır, yem ve seyahat 

harcırahı verebilir. Birden fazla disiplinde yapılan Şampiyonalar için  

lütfen FEI GY Madde 100.1'e bakın. 

2. OK'ler, Hakemler, Sınıflandırıcılar, Yabancı Teknik Delegeler ve Baş Komiserleri de içeren 

tüm FEI Para At Terbiyesi Uluslararası Görevlilerinin nakliye ve yaşam giderlerinden 

sorumludur. 

 

Madde 8453  Koşulacak Testler 

1. Her Seviyenin kendi Testi koşulur. 

2. Testlerin sırası aşağıdaki gibidir: 

2.1 Müsabaka 1 (geçerli Takım Testi) - beş Seviyenin tümü. Tüm Sporcular tarafından koşulur. 

Ferdi Final için ilk Kalifikasyon Müsabakası. Her seviye için Ferdi madalyalar verilir. 

2.2 Takım Finali (geçerli Ferdi Test) - beş Seviyenin tümü. Müsabaka 1'e katılan tüm Sporcular 

tarafından koşulur, ferdi Final için ikinci kalifikasyon müsabakası. Takım madalyaları sadece bu 

testin sonuçlarına göre verilir. 

2.3 Birinci ve ikinci müsabakaların sonuçları, her bir Seviyeden Serbest Stil testine katılmak 

için kalifiye olan, en iyi 8 Sporcunun belirlenmesi için birleştirilir. 

2.4 Ferdi Final, geçerli Serbest Stil Testi - beş Seviyenin tümü. Test 1 + Test 2 sonuçlarına 
göre (sekizincilik için berabere kalanlar dahil) en iyi sekiz (8) Sporcuya açıktır. Serbest 

Stile katılmak için, tüm katılımcılar Takım ve Ferdi testlerin ortalaması olarak minimum yüzde 
altmış (%60) puan almış olmalıdır. Her seviye için Ferdi madalyalar verilir. 

3. Beraberlikler: 

Ferdi Testler: İlk üç (3) sıra için yüzdenin eşit olması halinde, daha yüksek genel puanlar 

sıralamayı belirler. Genel puanlar eşitse, C Hakeminin vermiş olduğu genel puan sıralamayı 

belirler. 

Takım Testleri: Puanların eşitliği halinde, kazanan takım üç (3) Sporcusu arasından en düşük 

sırada bulunan Sporcusu Takım Testinde en iyi sonucu almış olan takımdır. Eğer hala beraberlik 

varsa aynı kural Takım Testinde en düşük ikinci sıralamaya sahip Sporcu için uygulanır. 

Serbest Stil Testleri: Yüzdelerin eşitliği halinde, daha yüksek artistik puanlar sıralamayı 

belirler. Eğer hala beraberlik varsa, uyum için daha yüksek puanlar sıralamayı belirler. Eğer 

hala beraberlik varsa, koreografi için daha yüksek puanlar sıralamayı belirler. 

 

Madde 8454 Ödüller ve Para Ödülü 

1.1. Ödüller ve Para Ödülü için FEI GY'ye bakın. Şampiyonalar için ödüllerin nihai dağıtımı 

Müsabakaların koşullarında belirtilmeli ve ilgili Şampiyona için davetiyeler ve programlar ile 

birlikte gönderilmelidir (Para At Terbiyesi Kuralları Madde 8450.1). 

1.2. Kurdeleler verilmelidir. Sporcular için kurdeleler vs. belirli bir zamanda veya ödül töreni 

öncesinde ilgili UF'lerin Ekip Şefleri tarafından alınabilir. Para At Terbiyesi Yarışmalarında Para 

Ödülü verilmesi zorunlu olmasa da önerilmektedir. Para Ödülü yerine ayni ödüller verilebilir. 

Pasaportlar OK tarafından son ödül töreninden ve tüm faturaların ödenmesinden sonra iade 

edilir. 
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Madde 8455 Çeşitli 

Mevcut kurallarda ele alınmamış olan tüm hallerde, Hakem Heyeti geçerli olan şekilde Yabancı 

Teknik Delegeye danışarak ve FEI GY ile Para At Terbiyesi Kuralları uyarınca adil bir sonuç 

alınacağını düşündüğü şekilde karar alacaktır. 
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BÖLÜM VI PARALİMPİK OYUNLARI (LÜTFEN AYRI BELGEYE BAKIN) 

 
Paralimpik Oyunları için Özel Yönetmelik. 

 

Madde 8456  Katılım 

1. Tüm Kalifikasyon Kriterleri ve diğer Gereklilikler, Oyunlar üzerinde kontrol hakkına sahip 

olan, IPC'nin Kurallarına tabidir. 

2. Paralimpik Oyunlarının Kuralları aşağıdakileri içerir: 

2.1. Takımlar. Paralimpik Oyunları Uygunluk ve Kalifikasyon Kriterleri uyarınca uygunluk 

belgesi ve kalifikasyon almış olan bir UF minimum üç (3) ve maksimum dört (4) Sporcudan 

oluşan bir takım ile Oyunlara katılabilir. Takım Şampiyonasında angajmanı yapılan dört 

Sporcudan üçü yarışır. Takım Ferdi Şampiyona sonrasında ilan edilir. Her Takımda I, II veya 

III. Seviyeden en azından bir (1) Sporcu bulunmalıdır. Bir Takımda herhangi bir (1) Seviyeden 

ikiden (2) fazla Sporcu bulunamaz. Üç (3) Takım üyesinin Takım Testinde aldığı 

puanlar takım sonucu için sayılır (hiç bir puan atılmaz). 

2.2. Takımların yerine Ferdiler. Takım ile kalifiye olmayan UF'ler, en fazla iki (2) ferdi 

Sporcu/At ikilisi gönderebilirler. Paralimpik Oyunları Uygunluk ve Kalifikasyon Kriterleri 

uyarınca bir takım yeri ferdi Sporcuların katılması için uygunluk ve kalifikasyon kazanan UF'ler 

bu ferdi Sporcuların her biri için bir (1) Atla angajman yapabilir. IPC ve FEI internet sitelerinde 

yayınlanan ve onaylandıktan sonra indirilebilen, IPC Paralimpik Oyunları Kalifikasyon 

Kriterlerine bakınız. 

2.3. Hiç bir Sporcu Paralimpik Oyunlarında herhangi bir Testte birden (1) fazla Atla koşamaz. 

İlk Testlerine belirli bir Atla ('asıl At') başlayan  Sporcular Atı değiştirerek diğer Müsabakalarda 

başka bir Atla devam edemez. 

2.4. Uygun bir At Yarışma yerinde kabul edilen ve tüm gerekli Veteriner Kontrollerinden 

geçmiş olan bir (1) Attır. Ayrıca Para At Terbiyesi Kuralları Madde 8422.9’a bakınız (Atların 

Paylaşılması). 

 

Madde 8457  Koşulacak Testler 

1. Her Seviyenin kendi Testi koşulur. 

2. Testlerin sırası aşağıdaki gibidir: 

2.1. Ferdi Testler -  beş Seviyenin tümü. (Tüm Sporculara açıktır). Her seviye için Ferdi 

madalyalar verilir. 

2.2. Müzikli Takım Testi - beş (5) Seviyenin tümü. Sadece Ekip Şefi tarafından seçilen takım 

Sporcularına açıktır (her UF için maks. üç (3). Takım madalyaları sadece Takım testinin 

sonuçlarına göre verilir. 

2.3. Serbest Stil Testleri -  beş Seviyenin tümü. Sadece Ferdi Testten her seviyedeki en iyi 

sekiz (8) Sporcuya açıktır. Her seviye için Serbest Stil madalyaları verilir. 

3. Tüm müsabakaların yaklaşık saatine IPC ve Müsabaka Yöneticisi ile birlikte Yabancı Teknik 

Delege tarafından Oyunlardan en azından iki (2) ay önce karar verilir. Seviyelerin sırası günde 

kırk (40) testi aşmamak hedeflenerek belirlenir. Mümkün olan hallerde, I. Seviye ve II. Seviye 

Sporcular diğer Sporcular için olan bir müsabaka ile birbirlerinden ayrılmalıdır. 

4. Paralimpik Oyunları diğer Para At Terbiyesi Yarışmaları ile aynı teknik kurallar uyarınca 

ancak toplamda (beşli - 5- gruplar halinde hakemlik yapan) yedi (7) Hakem, bir Yabancı Teknik 

Delege, bir yardımcı Yabancı Teknik Delege, bir Baş Komiser ve bir Yardımcı Baş Komiser ile 

yapılır. 
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Madde 8458  Giriş Sırası 

Mad. 8425'e bakınız 

 

Madde 8459  Atların Çalıştırılması 

1. I. Seviye veya VI. Seviyedeki hiç bir at Paralimpik Oyunların düzenlendiği yere gelmesinden 

sonra ilgili Sporcudan başka herhangi biri tarafından eyere binilerek çalıştırılmış olması halinde 

Paralimpik Oyunlara katılamaz ve aksi taktirde diskalifiye edilir. Bu, örneğin, eyerde oturan bir 

seyisin Ata/ponye uzun, güvenli uzunlukta bir dizginde adeta yaptırmasına ve antrenörün veya 

temsilcisinin yerden lonj yapmasına ya da sözlü yardımda bulunmasına izin verildiği manasına 

gelir. 

2. Atların Paylaşılması. I, II ve III. Seviye Sporcular için ve Ata antrenör veya temsilcisi 

tarafından binildiği Takım Testi ve Ferdi Testlerde, baldıra yumuşatma ve omuz içeriye izin 

verilse de Atın paylaşılması halinde başka hiç bir yanal veya ileri seviye harekete izin verilmez. 

 

Madde 8460 Hakem Heyeti 

Hakem Heyetinin, beş (5) kişilik gruplar halinde hakemlik yapan yedi (7) üyesi olmalıdır. 

Düzenleme Hakem Heyeti Başkanı tarafından yapılır. Ayrıca Para At Terbiyesi Kuralları Madde 

8437’ye bakınız. 

 

Madde 8461  Paralimpik Madalyaları 

1. IPC Kurallarına tabi olmak kaydıyla, Ferdi Şampiyonalar, Takım Şampiyonalarındaki beş (5) 

Seviye ve Müzikli Serbest Stil Şampiyonalarındaki beş (5) Seviyenin her biri için madalya 

setleri mevcuttur. 

2. Beraberlikler: 

Ferdi Testler: Yüzdenin eşit olması halinde, daha yüksek genel puanlar sıralamayı belirler. 

Genel puanlar eşitse, C Hakeminin vermiş olduğu genel puan sıralamayı belirler. 

Takım Testleri: Puanların eşitliği halinde, kazanan takım üç (3) Sporcusu arasından en 

düşük sırada bulunan Sporcusu Takım Testinde en iyi sonucu almış olan takımdır. Eğer hala 

beraberlik varsa aynı kural Takım Testinde en düşük ikinci sıralamaya sahip Sporcu için 

uygulanır. 

Serbest Stil Testleri: Yüzdelerin eşitliği halinde, daha yüksek artistik puanlar sıralamayı 

belirler. Eğer hala beraberlik varsa, uyum için daha yüksek puanlar sıralamayı belirler. Eğer 

hala beraberlik varsa, koreografi için daha yüksek puanlar sıralamayı belirler. 
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EK I SINIFLANDIRMA 
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EK II ULUSLARARASI PARA AT TERBİYESİ HAKEMLERİ 

 
1. Hakemler üç (3) kategoriye ayrılır:  Para At Terbiyesi 3* Hakemleri, Para At Terbiyesi 4* 

Hakemleri ve Para At Terbiyesi 5* Hakemleri (bkz. FEI GY - Hakemler). 

2. Farklı bölgeler için 3*, 4* ve 5* Hakemlerin sayısı bölgedeki uluslararası yarışmaların 

sayısına bağlıdır. Bu sayı aynı zamanda bir Para At Terbiyesi Hakemleri kursuna katılmış ve 

sonuç olarak Para At Terbiyesi Hakemi unvanı almış olan, yeterince yüksek bir standartta 

hakemlik yapma kapasitesine sahip Ulusal Hakemlerin varlığına da bağlıdır. 

3. Hakemlerin atanması için kurallar yukarıdaki Para At Terbiyesi Kuralları Madde 8437'de 

belirtilmiştir. 

4. Hakem Eğitim Süreci www.fei.org sitesinde mevcut olan "FEI Para Binicilik At Terbiyesi 

Hakemleri için Eğitim Sistemi" belgesinde tanımlanmıştır. 

5. 3*, 4* ve 5* Hakemler Uluslararası Para Binicilik At Terbiyesi Yarışmalarında asla Hakem 

Heyetinin Başkanı veya diğer üyeleri için sekreter veya asistan olarak görev yapamazlar. Ancak 

3* Hakemler izin vermeleri halinde daha yüksek seviyedeki Hakemler ile birlikte oturabilir. 

6. Uluslararası bir At terbiyesi Yarışmasında görev alan hakemlere OK tarafından aşağıdaki 

şekilde ödeme yapılacaktır: tüm seyahat, konaklama ve yemek masrafları ödenir. CPEDI3* ve 

üstü için Hakemlerin günlük harcırahı: Çeşitli masraflar için ödenek olarak günde 100 Euro. Bu 

miktar, vergilerin OK tarafından ödenmesini takiben net miktardır. 

7. Hiç bir Hakem görevlerinin bir çıkar çatışmasına meydan vereceği hiç bir Yarışmada görev 

alamaz (bkz. FEI GY). Detaylı bilgi için, lütfen Para At Terbiyesi Hakemleri için Ek VII'ye 

bakınız. 

7.1. FEI Para At Terbiyesi Hakemleri aynı takvim yılında hem Yetişkinler Müsabakalarında 
görev alıp hem de aynı kıtada uluslararası olarak yarışamaz. Her yılın 1 Ocak tarihine dek 
UF'leri vasıtasıyla ilgili yılda hakemlik yapmayı mı yoksa yarışmayı mı tercih ettiklerini FEI'ye 
bildirmelidirler. 

8. FEI UF'leri, Para At Terbiyesi 3* ve 4* Hakemlik için gerekli fonksiyonları yerine getirmek 

için kalifiye olan ve bu koşulları karşılayan kişilerin isimlerini, Sporcu ve/veya antrenör olarak 

geçmişlerine dair bilgiler de dahil olmak üzere kalifikasyonları ile ilgili eksiksiz bir beyan ile 

birlikte, göndermeye davet edecektir. UF'ler sadece gereklilikleri karşılayan kişilerin isimlerinin 

FEI'ye gönderilmesini sağlamalıdır (bkz. FEI GY - Hakemler). 

9. "5*" Hakemler için Kılavuzlara dair Eke bakınız. 

10. Üç (3) yılı aşkın bir süre boyunca görev almayan FEI Para At Terbiyesi Hakemleri Para At 

Terbiyesi Teknik Komitesi tarafından FEI Para At Terbiyesi Hakemleri listesinden çıkartılabilir. 

UF'ler, ilgili Hakemi bilgilendirdikten sonra, FEI'yi üç (3) yılı aşkın bir süredir Uluslararası bir 

Yarışmada Hakemlik yapmamış veya bir FEI Para At Terbiyesi Hakemleri Kursuna katılmamış 

olan Hakemlerin isimlerini FEI'ye bildirmeli ve bu kişilerin FEI Para At Terbiyesi Hakemleri 

listesinden çıkartılmasını istemelidir. 

11. Tüm Para At Terbiyesi Hakemleri her üç (3) yılda bir en azından bir (1) FEI Para At 

Terbiyesi Hakem kursuna katılmalıdır. Aksi taktirde, Para Binicilik Teknik Komitesi tarafından 

FEI listesinden çıkartılırlar. 

http://www.fei.org/
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ÖDÜNÇ ATLARLA YARIŞMALAR 
 

 

EK III TÜM ATLARIN ÖDÜNÇ OLDUĞU PARA AT TERBİYESİ MÜSABAKALARI İÇİN 

KILAVUZ 

FEI'nin onayı ile tüm Atların ev sahibi UF tarafından ödünç verildiği Uluslararası Yarışmalar veya 

Müsabakalar düzenlenebilir (Para At Terbiyesi Kuralları Madde 8420'ye bakınız). Bu tür 

durumlarda aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

1. Program, Müsabakaların hangi şartlar altında yapılacağını ve ödünç Atların hangi koşullar 

altında verileceğini belirtmelidir. Bir teknik toplantı, hem ödünç Atlar hem de Yarışmanın 

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

Şeflerine, yarışmacılara, At sahiplerine ve görevlilere brifing şeklinde organize edilmelidir. 

1.1. OK her Seviyedeki her Sporcu için iyi huylu, gerekli standart seviyesinde eğitimli iki (2) 

uygun At arasından seçim yapılabilecek şekilde, gerekli sayıda At temin edecektir. 

2. Tüm Atlar planlanan Müsabaka seviyesinde veya bunun üstünde yarışabilecek şekilde 

eğitilmiş ve iyi huylu olmalıdır. 

2.1. Sporcuların her birine iki (2) At arasından seçim yapabilecek şekilde temin edilebilecek 

yeterli At olmadığında, her Seviyedeki Sporcu sayısı için yukarıda belirtilen şekilde gerekli 

sayıda At artı yedek olarak Sporcuların sayısının en azından yüzde otuz üçü (%33) kadar At 

mevcut olmalıdır. 

2.2. Atlar için kura mümkün olan en kısa sürede ancak en geç ilk Müsabakanın başlangıcından 

yirmi dört (24) saat öncesinde yapılmalıdır. 

3. Veteriner Kontrolü, Sporcular, Hakem Heyeti Başkanı Veteriner Komisyonu Başkanı veya 

Veteriner Delegesinin yanı sıra takım temsilcileri veya ekip şeflerinin ve takım temsilcilerinin 

önünde yapılmalıdır. Atların kimlikleri uygun şekilde belirlenmelidir. 

3.1. Atların sahipleri Atlarını Madde 428’de belirtilen başlıklarla getireceklerdir.  Yabancı Teknik 

Delege ve/veya Hakem Heyeti Başkanı her bir At için kullanılan başlıklar ve kantarmaları not 

alacaktır.  Başlık ve kantarmalar, At Sahibi veya temsilcisinin onayı olmaksızın, Yarışma 

boyunca değiştirilemez. At Sahipleri, Sporcunun eyerinin uygun olmaması durumuna karşı 

yanlarında eyer de getirmelidir - Davranış Kurallarına bakınız. Bütün yedek atlar kontrol 

edilmelidir.  Yedekler için değişiklik sadece FEI Veteriner Delegesi, Yabancı Hakem ve/veya 

Yabancı Teknik Delege onayladığı zaman yapılabilir. Takım atları takım içerisinde değiştirilebilir. 

Ayrıca Para At Terbiyesi Kuralları Madde 8422.9’a bakınız (Atların Paylaşılması). 

4. İlk Müsabakanın başlangıcından önceki gün veya gece, giriş sırası için kura çekimi, Para At 

Terbiyesi Kuralları Madde 8425’e göre yapılır. 

5. OK Atın kura sonrasında Veteriner Delegesi/Komisyonu tarafından uygun veya yarışma için 

yeterli bulunmaması halinde kullanılmak üzere her seviye için makul miktarda yedek At temin 

edecektir. Yedek Atların isimleri kurada belirtilmelidir. 

5.1. Yukarıdaki durumlarda, yedek At için kura çekilmelidir. Bu Atlar Veteriner Kontrolünden 

geçmelidir. İlgili Sporcu veya At sayısı ne olursa olsun, kurada Sporcu sayısından çok At 

bulunmasına çaba gösterilmelidir. 

6. Her bir Sporcunun Yarışmanın tümü için iki (2) veya üç (3) At için kura çektiği hallerde, 

Atlarla çalışmak için tercihen Yarışmanın başlangıcından önceki gün en azından bir (1) saat 

ayrılmalıdır. Tüm Sporcular her Müsabakanın başlangıcından önce Atlarını yarım saat boyunca 

ısıtabilir ve çalıştırabilir (5. paragraftaki Müsabakalar hariçtir). Bu esnada Yabancı Teknik 

Delege ve/veya FEI Komiseri tarafından denetlenmelidirler. 

7. Sadece UF tarafından kabul edilen bir belge ile kimlikleri belirlenebilen ulusal Atların katılımı 

halinde FEI pasaportlarına gerek yoktur. 
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EK IV YARIŞMA KATEGORİLERİ 

 
 

  
CPEDI1* 

 
CPEDI2* 

 
CPEDI3* 

Şampiyonalar ve 

Paralimpik 

Oyunları 

 
Katılım 

 
Minimum 4 UF davet edilir 

 
Minimum 4 UF davet edilir 

 
Minimum 6 UF davet edilir 

 

 
Müsabakalar 

 
Takım Müsabakaları olabilir 

 
Takım Müsabakaları olabilir 

Takım 
Müsabakaları 
olmalıdır 

Takım 
Müsabakaları 
olmalıdır 

 

Yaş 
On dört (14) yaşından 
büyük Sporcular 

On dört (14) yaşından 
büyük Sporcular 

On dört (14) yaşından 
büyük Sporcular 

Önemli Şampiyonalar için on 

altı (16)  

yaşından büyük 

Sporcular 

 

Sporcular 

Yurt dışında yaşayan 

Sporcular ev sahibi 

ülkelerinin UF'sinin izni ile ev 

sahibi ülkedeki Yarışmalara 
katılabilir  

Yurt dışında yaşayan 

Sporcular ev sahibi 

ülkelerinin UF'sinin izni ile ev 

sahibi ülkedeki Yarışmalara 
katılabilir 

Sporcular sadece 

pasaportuna sahip oldukları 
ülkenin takdiri uyarınca 
yarışmalara katılabilir 

Sporcular sadece 

pasaportuna sahip 

oldukları ülkenin takdiri 

uyarınca yarışmalara  
katılabilir 

Atlar Atlar: altı (6) yaşından büyük Atlar: altı (6) yaşından büyük Atlar: altı (6) yaşından 
büyük 

Atlar: altı (6) yaşından 
büyük 

 
 

At Pasaportları 

Kendi ülkesinde yarışırken 

FEI pasaportuna gerek 

yoktur - bu Atlar UF'lerinde 

kayıtlı olmalı, şema ile 

tanınabilmeli 

ve geçerli bir aşı sertifikaları 
bulunmalıdır. 

Kendi ülkesinde yarışırken FEI 

pasaportuna gerek yoktur - bu 

Atlar UF'lerinde kayıtlı olmalı, 

şema ile tanınabilmeli 

geçerli bir aşı 
sertifikaları 
bulunmalıdır. 

 

 
FEI pasaportu (ayrıca 

bkz. FEI GY Madde 137) 

ve VY 

 

 
FEI pasaportu (ayrıca 

bkz. FEI GY Madde 137) 

ve VY 
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CPEDI1* 

 

CPEDI2* 

 

CPEDI3* 

Şampiyonalar ve 

Paralimpik 

Oyunları 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Hakem Heyeti 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

3*, 4* veya 5* seviyesinde 3 

veya 5 Hakem, 3 Hakemde 

bir 5 hakemde iki Yabancı 

Hakem İki Ulusal Hakeme izin 

verilir. 

UF ve OK tarafından 

atanır, FEI tarafından 

onaylanır. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
3*, 4* veya 5* seviyesinde 3 

veya 5 Hakem, 3 Hakemde bir 

5 hakemde iki Yabancı Hakem 

Üç hakemden birinin ve beş 

hakemden ikisinin ulusal 

hakem olmasına izin verilir. 

UF ve OK tarafından 

atanır, FEI tarafından 

onaylanır. 

Beş (5) Hakemli bir Hakem 

Heyeti bulunduğunda, üç 

(3) veya daha fazla Hakem 

4* veya 5* olmalıdır, bir 

(1) veya iki (2) 3* Hakem 

bulunabilir. Bir 

(1) 4* Hakem zorunludur. 

Batı Avrupa'da bir (1) 3* 

Hakem zorunludur; 

dünyanın geri kalanında 

önerilir. Üç (3) veya daha 

fazlası Yabancı Hakem 

olmalıdır, Batı Avrupa'da 

tümü farklı milliyetlerden 

olmalıdır; Batı Avrupa 

dışında iki Yabancı Hakem 

(2) aynı milliyetten olabilir 

Üç (3) Hakemli bir Hakem 

Heyeti bulunduğunda, iki (2) 

veya daha fazla Hakem 4* 

veya 5* olmalıdır, bir (1) 3* 

Hakem bulunabilir. Batı 

Avrupa'da bir (1) 3* Hakem 

zorunludur; dünyanın geri 

kalanında önerilir. İki 

(2) veya daha fazlası 

Yabancı Hakem olmalıdır. 

Batı Avrupa'da farklı 

milliyetten olmalıdırlar; Batı 

Avrupa dışında aynı 

milliyetten olabilirler. 

UF ve OK tarafından 

atanır, FEI tarafından 

onaylanır. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5* seviyesinde 5 Hakem 

(Kıta Şampiyonaları için 

4* ve 5*), 5 hakemde 

üç Yabancı Hakem. FEI 

tarafından atanır. 

Yabancı Teknik 

Delege 

   FEI tarafından atanır. 
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CPEDI1* 
 

CPEDI2* 
 

CPEDI3* 
. Şampiyonalar ve 

Paralimpik 

Oyunları 

Baş Komiser 
UF ve OK tarafından 

atanır, FEI tarafından 
onaylanır. 

UF ve OK tarafından 

atanır, FEI tarafından 
onaylanır. 

UF ve OK tarafından 

atanır, FEI tarafından 
onaylanır. 

FEI tarafından atanır. 

Sınıflandırıcılar Madde 8439'a bakınız 

 

 
 

Hakem Heyeti aşağıdaki tarafından atanır: 

FEI = FEI 

UF= Ulusal Federasyon; 

OK= Organizasyon Komitesi. 
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EK V FEI 5* HAKEMLER İÇİN DİREKTİFLER 

"5*" Hakemler sadece Para Binicilik Komitesi tarafından önerilebilir. 

Diğer kriterler için, lütfen Para At Terbiyesi Hakemleri için Eğitim Planına bakınız. 



PARA AT TERBİYESİ KURALLARI EK VI AHIR GÜVENLİĞİ 

63 

 

 

 

EK VI AHIR GÜVENLİĞİ 

 
Veteriner Yönetmeliğinde tanımlanmış olan Minimum Ahır Güvenliği tüm Uluslararası Para At 

Terbiyesi Yarışmaları için zorunludur. 
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EK VII FEI PARA AT TERBİYESİ HAKEMLERİ İÇİN KODEKS 
 

FEI uluslararası binicilik müsabakalarında görev yapan herkesin FEI Görevlileri için Davranış 

Kurallarına (Genel Yönetmeliğe bakınız) ve aşağıdaki FEI At Terbiyesi Hakemleri için 

Kodekse uymasını şart koşmaktadır: 
 

1. Bir FEI Para At Terbiyesi Hakemi, Para At Terbiyesi prensipleri, FEI Kuralları ve 

Yönetmeliklerine dair bilgi sahibi olması gereken ve, teknik yetkinliğine göre, tüm FEI Para 

Uluslararası At Terbiyesi müsabakalarında hakemlik yapma kalifikasyonuna sahip, At Terbiyesi 

ve Atlar konularında bir uzmandır. 
 

Bu hakemler her zaman için FEI’yi temsil ederler. 

 

2. Bir Hakem tüm fiili veya algılanan çıkar çatışmalarından kaçınmalıdır. Bir Hakem Sporcular, 

at sahipleri, antrenörler, OK'ler ve diğer Görevlilere karşı tarafsız, bağımsız ve adil bir konum 

benimsemeli ve bir takıma iyi uyum sağlamalıdır. Finansal ve/veya kişisel çıkarlar asla yargısını 

etkilememeli veya böyle bir algı uyandırmamalıdır. 
 

Yarışmanın tamamı boyunca görevine devam etmek için sağlıklı ve formda olmak Hakemin 

sorumluluğundadır. 

 
3. Bir CPEDI Yarışmasında resmi görevde iken bir “çıkar çatışması” yaratacak veya 
yaratabilecek hareketler aşağıdakileri içerse de bunlarla sınırlı değildir: 

• Yarışmaya katılan bir Atı/Sporcuyu bir Yarışmadan önceki on iki (12) aylık süreçte üç 

(3) günden fazla bir süre boyunca çalıştırmak veya bir Atı/Sporcuyu Paralimpik 

Oyunları, FEI Dünya Şampiyonaları, Kıta Şampiyonalarından önceki dokuz (9) aylık 

süreçte ve tüm diğer FEI Yarışmalarından önceki üç (3) aylık süreçte çalıştırmak. 
• Milliyetçi bir şekilde hakemlik yapmak. 

 

Hakemler yukarıda belirtilmiş olan veya diğer çıkar çatışmalarını veya bu şekilde algılanabilecek 

durumları FEI’ye yazılı olarak bildirmekle  sorumludurlar 
 

4. Bir Hakemi görev yaptığı Yarışma için iyi hazırlanmalı ve OK ve meslektaşları ile iyi bir 

şekilde işbirliği yapmalıdır. 

 

5. Hakemler uygun şekilde giyinmeli ve her zaman için FEI’yi temsil ettiklerinin bilincinde 

olmalıdırlar.  Hakem Kulübelerinin içerisinde cep telefonları dahil olmak üzere elektronik 

iletişimin kullanılması yasaktır Hakemler günlük görevlerini tamamlayıncaya kadar alkol 

tüketmemelidirler.  Puanlama yaparken Hakem önceki testlerin kağıtlarını kullanmamalıdır. 
 

5.1 Sadece (terfi gerekliliklerini karşılayan görevliler dahil) resmi görev yapan kişilerin Hakem 

Kulübelerine girmesine izin verilir. Tüm istisnalar önce Hakem Heyeti Başkanı tarafından 

onaylanmalı ve Yabancı Hakem raporuna dahil edilmelidir. 
 

6. FEI ve FEI Para At Terbiyesi Komitesi Kodekse ve FEI Kuralları ile Yönetmeliklerine uymayan 

Hakemlere disiplin cezası verme hakkına sahiptir. 
 

Söz konusu disiplin cezaları aşağıdakilerden oluşabilir (ayrıca bakınız GY – FEI Görevlileri için 

Davranış Kuralları): 

• Uyarı mektubu 

• Geçici uzaklaştırma 
• Alt seviyeye düşürme  
• FEI Para At Terbiyesi Hakemleri listesinden çıkarma 

 
6. Hakemler Sporcular ve FEI Görevlilerine dair ve görevleri esnasında paylaşılan gizli bilgilere 

saygı göstermeli ve bu bilgileri korumalıdır. 
 

Bir testin toplam sonucunda yüzde beşten (%5) büyük bir fark varsa, Hakem Heyeti Başkanı 
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ve/veya Müsabaka Hakemi/Yabancı Hakem değerlendirme amacıyla Hakemler ile toplantı 
yapmalıdır. Toplantı Müsabakadan sonraki yirmi dört (24) saat içerisinde ve Şampiyona ve 
Oyunlar için ilgili Sporcu/At ikililerinin videoları ile birlikte yapılmalıdır. CPDEI3* ve altı için video 
önerilir. 
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EK VIII ONUR NİŞANLARI 

 

(FEI Genel Yönetmeliğinin 132. Maddesinde belirtilmiş olan imtiyazlar ile birlikte) Onur 
Nişanları Para At Terbiyesi Sporcularına aşağıdaki kurallara göre verilecektir: 

 

Altın Nişan: Paralimpik Oyunları, FEI Dünya ve/veya Kıta Şampiyonalarında 5 altın 

Ferdi madalya 

 

Gümüş Nişan: Paralimpik Oyunları, FEI Dünya ve/veya Kıta Şampiyonalarında 3 

altın Ferdi madalya 

 

Bronz Nişan: Paralimpik Oyunları, FEI Dünya ve/veya Kıta Şampiyonalarında 

herhangi bir renkten 3 Ferdi madalya 

 

Nişanlar için başvuru gerekli belgelerle yapılmalı ve Sporcunun UF'si tarafından FEI Merkezine 

gönderilmelidir. 
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EK IV TELAFİ EDİCİ YARDIMLARIN ÖZETİ 

PARA AT TERBİYESİ İÇİN TELAFİ EDİCİ YARDIMLAR 

Profile Özel Telafi Edici Yardımlar   
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Standart Telafi Edici 
Yardımlar 

*FEI Sınıflandırma Ana 
Listesinde 
listelenmeyecektir 
Sadece baş ile selamlama 
Adi veya hafif süratli 
Eldive

n 

Mahm
uz 

Eyer-her tipte 
Yumuşak dizgin 
tutuşu Derin 
oturuşlu eyer 
Üzengilerde elastik 
şeritler Kapalı üzengiler 
Manyetik üzengiler 
1 kamçı 

Göğüslük ve/veya kolye 
Tam başlıkta ayrık dizgin 
Dizginlerde elastik 
parçalar Emniyet yeleği 
(şişmeli olanlar dahil) 
Düğümlü dizginler 

1-6 I/II • • • • •  •   • • •     
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7 I • • • • •  • •  • • •     

8 III •  • • •  •   • • •     

9 II • • • • •  •   • • •     

10a/b II/III • • • • •     • • •     

11a/b II/III •  • • •     • • •     

12a/b I/II •  • • •  • •  • • •     

13 I • • • • •  • •  • • •     

14 III •  • •   • •  • • •     

15 IV   •    • •  • •      

16 V        •         

17a III •  •  •     • • •      

 

 
Standart Dışı Telafi Edici 

Yardımlar. 

Bunlar soldaki tabloda 
tanımlanmamış olan 

yardımlar veya ekipmandır. 
Bu yardımlara olan ihtiyaç 

Sınıflandırma süreci ile 
desteklenmeli ve yardım FEI 

Telafi Edici Yardımlar Paneli 
tarafından onaylanmalıdır. 

FEI internet sitesindeki 
başvuru formuna bakın. 

*Onaylandıktan sonra FEI 

Sınıflandırma Ana Listesinde 
listelenmelidir. 

17b IV   •  •     • • •     

18a III •  •  •     • • •     

18b IV   •  •     •  •     

19a IV   •       •  •     

19b V   •       •       

20 V     •            

21 IV      • •  •        

22 V       •  •        

23 V                 

24 V       • •         

25 IV     •  •          

26a IV     •  •   •       

26b V     •  •          

27 III •  • •    •    •     

28 IV   •  •            

31a/b/32 II/III •  • • •  •   • • •     

36/37a IV/V             •  • • 

38 Geçersiz             • •   

39 Geçersiz                 

Ana Listede  Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Evet 
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EK X GÜNLÜK HARCIRAH 

 

Hakemler, Teknik Delege, Sınıflandırıcılar ve Baş Komiser için Günlük Harcırah: 

 

1. Günlük minimum 100 Euro tutarında günlük harcırah (çeşitli masraflar için ödenek.  Bu 

miktar ilgili vergilerin OK tarafından ödenmesini takiben net miktardır). Günlük harcırah 

görev yapılan tüm günler için ödenmelidir.  

 

2. Hakemler: daha detaylı bilgi için Ek 2'ye bakınız 

 

3. Veteriner Delegeleri: VY'ye bakınız 
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EK 16 – EKİPMAN / DONANIM KAYNAKÇASI 

 

Bu ek Madde 8428 için kaynakça olarak kullanılacaktır ve sadece işbu eke üstün olan 

yazılı kurallar uyarınca kullanılmalıdır.  Aşağıdaki resimler sadece örnektir ve At 

üzerinde aynı etkiyi yaratan benzer ekipmana da, yazılı kurallara uygun olmaları 

kaydıyla, izin verilir. 

 

Eyerler 

 

At Terbiyesi eyeri örneği 

 

Başlıklar 
 

 

 

 

Düz burunsalık, boğaz altı kayışı, 
tam başlık normal kantarması, 
zincirli kantarma ve  suluk zinciri 
ile kullanılan tam başlık  
örneği 

Tepe kayışı iki okun belirttiği 

noktaları aşamaz 

 
 

 

 
 

 

 

Düz burunsalık örneği Düşük burunsalık örneği Burun kayışı örneği 
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Çapraz/Meksika burunsalık örneği Kombine burunsalık örneği - 
boğaz altı kayışına gerek 
yoktur 

Micklem stili başlık örneği - 
boğaz altı kayışına gerek 
yoktur 

 

Kantarmalar 

 

Yanaklıklar: 
 

 

 

 

 

 
Serbest halkalı kantarma örn. Yumurta halkalı kant. örn. D-halkalı kantarma örn. 

 

 

 

 

 

 

Üst kollu kantarma örn. Tam kollu kantarma örn. Askılı kollu kantarma örn. 
 

 

 

Fulmer halkalı kantarma örn. 

 

Ağızlıklar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tek kırmalı ağızlık örn. Çift kırmalı ağızlık örn. Çift kırmalı ağızlık örn. 
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Manivela kolunun maksimum boyutu 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Tek parçalı ağızlık örn. Dönerli ağızlık örn. Bilyeli ağızlık örn. 

 
 

 

 

 

 

 

Bilyeli ağızlık örn. Tekerlekli ağızlık örn. Sapma ölçüleri 
 

Zincirli Kantarmalar: 

 

 

 

 

 

 

 

Düz yanaklı zincirli kant. örn. Eğimli ve kayarlı ağızlıklı zincirli 
kantarma örn. (döner kola da  
izin verilir) 

S yanaklı zincirli kantarma örn. 

 

 

 

 

 

 

Suluk zinciri örn. Suluk zinciri için deri kılıf örneği 

 

 

 

 

Dudak kayışı örneği Suluk zinciri için kılıf örneği 

 


