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NOT:
-

Aşağıdakiler başvurmayı kolaylaştırmak amacıyla tekrar basılmış olan FEI Kuralları ve Yönetmeliklerinin
özel hükümlerini teşkil etmektedir.

-

Engel Atlama ile ilgili olmayan hükümler çıkartılmıştır ve aşağıda bulunan hükümlerden bazılarının
Tüzük, Genel Yönetmelik (bundan böyle “GY” olarak anılacaktır), İç Yönetmelik veya Spor Kurallarının
diğer hükümleri bağlamında yorumlanması gereklidir.

-

Lütfen işbu Komiser El Kitabı ve Tüzük, Genel Yönetmelik, İç Yönetmelik veya Spor Kuralları arasında bir
çelişki olması halinde Tüzüğün geçerli olacağını not edin.

-

İşbu Komiser El Kitabı ve GY ve/veya diğer Spor Kuralları arasında bir çelişki olursa, Spor Kurallarında
aksi belirtilmedikçe GY geçerli olacaktır.
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GİRİŞ
1. FEI Komiserlik Mottosu
"Yardım Et, Engelle, Müdahale Et"

2. İyi bir FEI Komiserlik Programı vasıtasıyla adalet
Uluslararası atçılık yarışmaları son yıllarda büyük bir gelişme kaydetmiştir ve komiserlik artık tüm organizasyonların en önemli
yönlerinden biridir. Komiserlerin hızlı, bilgili kararlar almaları ve resmi, otoriter ancak adil bir tepkiyi gerektiren durumlara müdahale
etmeleri gerekmektedir. Atçılık alanında görev yapan yetkililerin çoğu diğer etkinlikleri için olduğu gibi, kabul edilen davranışlar ile
kurallar ve yönetmeliklere dair bilgi ile birlikte deneyim ve sağduyu komiserliğin en iyi şekilde yapılmasına imkan sağlamaktadır.
En üst seviyedeki profesyonellerin yarıştığı yüksek sınıf yarışmalardan basamakları çıkmakta olan ve bazen ödünç atlarla yarışan
yarışmacıların katıldığı daha düşük seviyedeki yarışmalara kadar tüm organizasyonlarda nitelikli komiserlerin hizmetleri asli bir öneme
sahiptir. Yeni biniciler ekseriya deneyimli ve tanınan müsabıkları taklit eder ve doğru eğitim yöntemleri ile davranışlar genellikle kişinin
önündeki örneklerden öğrenilir. Komiserlerin başlıca amacı organizasyonlara katılan yarışmacıların bunu yaparken atlarına, yetkililere,
seyircilere, diğer yarışmacılara ve sporla ilgili olan diğer herkese mümkün olan en büyük saygıyı göstermesinin sağlanmasıdır.
İki yarışma asla birbirinin aynı olamasa da, komiserler her zaman adil ve üzerinde düşünülmüş kararlar almalıdırlar. FEI Baş Komiseri
her organizasyondaki standartları bilmeli ve her zaman için hem yarışmacılar ve hem de yetkililerin bilgi seviyelerini yükseltmeye
yardımcı olmak için çaba göstermelidir. En önemli unsur atların iyiliğidir.

3. FEI Davranış Kuralları
FEI (Uluslararası Binicilik Federasyonu), uluslararası binicilik sporu ile ilgilenenlerin FEI davranış kurallarına bağlı kalmalarını, at
sağlığının her zaman birinci unsur olarak ele alınmasını ve bunun asla ticari ya da rekabete dayanan etkilerle ikinci plana atılmamasını
öngörür.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

FEI, bu sporla ilgilenen herkesin kendi uzmanlık alanında en yüksek seviyede bir eğitime erişmesini teşvik eder.
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1. FEI KOMİSERLİK KAVRAMI VE AMACI
“Komiserlik” ve “Komiser” terimleri ile (bunlara dahil olan sorumlulukların) farklı yorumları olabileceğinden, açıkça tanımlanmaları
gereklidir.
1.1
Komiserlik nedir?
Komiserlik atların iyiliğinin gözetilmesini ve yarışmaya katılan tüm sporcular için eşit bir ortamın temin edilmesini sağlamak
amacıyla uluslararası organizasyonlarda eğitimli kişiler tarafından yapılan gözetimdir.
2. KOMİSERLİK

2.1

FEI Komiserliğinin Amacı

Komiserliğin amacı:



2.2

Atların iyiliğini gözetmek ve adil şekilde yarışılmasını sağlamak
Organizasyon Komitesini (OK) yarışmanın FEI kuralları ve yönetmelikleri uyarınca başarıyla
düzenlemesinde yardımcı olmaktır.

FEI bünyesinde komiserlik organizasyonu (yapı ve hiyerarşi)
2.2.1

FEI Komiserlik Direktörü

FEI Komiserlik Direktörü FEI Bürosu tarafından FEI Bürosu Kurulu üyeleri arasından seçilerek atanır. FEI Komiserlik
Direktörünün görevleri aşağıdaki gibidir:
•

Tüm disiplinler için Komiserlik ile ilgili tüm konuları koordine etmek

•

Tüm disiplinler için FEI Fahri Genel Komiserleri arasında bağlantı kurmak

•

Büroya Kurula rapor vermek.

2.2.2

FEI Fahri Genel Komiseri

Bir FEI Fahri Genel Komiseri FEI Bürosu Kurulu tarafından her disiplin için atanır ve söz konusu disiplin için tüm FEI
bünyesinde komiserlikten sorumludur. FEI Fahri Genel Komiserinin görevleri aşağıdaki gibidir:
•

FEI Komiserlik Direktörü ile bağlantı kurmak ve her yıl komiserliğe dair bir rapor düzenlemek;

•

Bölge Genel Komiseri ile bağlantı kurmak;

•

At Terbiyesi Komitesi ile bağlantı kurmak;

•

FEI Genel Merkezi ile birlikte Komiserlerin eğitimi için her yıl bir kurs listesi düzenlemek;

•

At Terbiyesi bünyesinde komiserlik etkinliklerini denetlemek

2.2.3

FEI Bölge Genel Komiseri – FEI Bölge Genel Komiserleri belirli bölgeler için FEI tarafından atanır

FEI Bölge Genel Komiserinin görevleri aşağıdaki gibidir:
•

2.2.4

Kendi bölgesindeki komiserlik faaliyetlerine dair altı ayda bir FEI Fahri Genel Komiserine rapor vermek

FEI Genel Komiseri

FEI Genel Komiseri FEI’ye kendi UF’si tarafından önerilir ve UF bünyesinde uluslararası yarışmalarda komiserlik
yapmaktan sorumludur. FEI Genel Komiseri olarak atanmadan önce 3. Seviye bir Komiser olmalıdır. Ayrıca komiserlikle
ilgili konularda iyileştirmeler için önerilerde bulunmak üzere FEI Bölge Genel Komiserine rapor etmesi de istenir. Genel
Komiserin görevleri aşağıdaki gibidir:
•
Kendi UF’si ve FEI Bölge Genel Komiseri ve eğer gerekirse FEI Fahri Genel Komiseri arasında kendi
disiplini bünyesinde komiserlikle ilgili konularla ilgili olarak irtibat görevlisi işlevini görmek;
•

Kendi UF’sine sorumlulukları ile ilgili tüm konularda önerilerde bulunmak;

•

Uluslararası bir yarışmanın organizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak;
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•
Veterinerlik konuları artı FEI Veterinerlik Yönetmelikleri ve FEI hukuk sistemine dair iyi derecede bilgi
sahibi olmak;
•

FEI’nin resmi dillerinden birini akıcı şekilde konuşmak ve yazmak ;

•
Genel Komiser kendi ülkesindeki uluslararası yarışmaların OK’lerini komiserlikle ilgili sorumlulukları ve
yine kendi sorumluluk alanlarındaki ahır güvenliği konusunda bilgilendirmelidir
Daha küçük UF’ler bünyesinde tek bir Genel Komiser atanmış olduğu disiplinler konusunda yetkin olması kaydıyla
çeşitli disiplinler için Genel Komiserlik yapabilir.
Genel Komiser 1, 2 ve 3. Seviye Komiser olarak atanacak kişiler için kendi UF’si bünyesinde 1 ve 2. Seviye komiserlik
kursları düzenlemelidir.

2.2.5

Baş Komiser

Uluslararası bir organizasyonda Baş Komiserlik yapabilmek için, Baş Komiser bir FEI Komiserlik kursunu başarıyla
tamamlamış ve FEI komiserler listesine dahil edilmiş olmalıdır. Bir ülkedeki FEI komiserlerinin sayısı burada
düzenlenen uluslararası yarışma sayısıyla orantılı olmalıdır.
Bir Baş Komiser FEI’nin resmi dillerinden biri olarak İngilizce konuşabilmeli, özellikle At Terbiyesi dalında, atçılık
sporları konusunda deneyimli, ve At Terbiyesi için tüm FEI Kuralları ve Yönetmelikleri ile Genel Yönetmelikler ve VY
konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
Tüm OK’ler FEI Komiserler listesinden bir Baş Komiser atamalıdır. Eğer organizasyonda birden fazla disiplin yer alıyorsa,
her disiplin için bir Baş Komiser atanmalıdır. Bunlardan biri tüm organizasyon için genel Baş Komiser olarak
atanmalıdır.
Baş Komiser yarışmanın organizasyon komitesine dahil edilmelidir. İsmi yarışma programında belirtilmelidir. Bu kişi
yarışmada komiserliğin organizasyonundan sorumludur ve Hakem Heyeti Başkanının yetkisi altındadır. Eğer bir Teknik
Delege atanırsa, bu kişiler yarışmadan önce ve sonra yakın bir işbirliği içerisinde çalışmalıdır (bakınız Ek II).
Baş Komiser kendi sorumlulukları dahilinde herhangi bir kişinin kurallar ve yönetmelikleri ihlal ettiği kanaatinde
olduğu tüm eylemlerini derhal Hakem Heyeti Başkanına rapor etmelidir (GY Md. 155.5). Sarı bir Uyarı Kartının
verilmesini ve muhtemelen önlem alınmasını gerektiren tüm ihlalleri Hakem Heyeti Başkanına, Temyiz Hakem
Kuruluna ve Teknik Delegeye bildirmelidir. Baş Komiser atlara kötü muamele ve yetkililere karşı uygunsuz davranışlar
dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan sebeplerden dolayı Genel Yönetmeliğin 169.71. no.lu Maddesi uyarınca sporculara
Sarı Uyarı Kartı verebilir. Bir Sarı Uyarı Kartı verildiğinde, Baş Komiser OK’yi haberdar etmelidir.
Yarışma esnasında Baş Komiser ve Asistanları Organizasyon Komitesinin yetki belgesinin yanı sıra FEI Komiser Yaka
Kartını kolayca görünür bir şekilde takmalıdır.
Baş Komiser tüm yarışma boyunca komiserlikten ve komiserlik ekibinin organizasyonundan sorumludur.
Her yarışmayı takiben, Baş Komiser FEI Genel Merkezindeki At Terbiyesi Direktörüne yazılı bir rapor ve bu raporun
kopyalarını da Hakem Heyeti Başkanı, OK, UF’nin Genel Komiseri ve yarışmanın yapılmış olduğu ülkenin ev sahibi
UF’sinin genel Sekreterine göndermelidir. Eğer gerekirse, Baş Komiserin raporunda iyileştirme için önerilerde
bulunulmalıdır (bakınız Ek I).

2.2.6 Yabancı Komiser
Yabancı Komiser tüm 5* Yarışmalar için ve yıldız seviyesine bakılmaksızın tüm Tur Yarışmaları (aynı OK tarafından aynı
Yarışma yerinde en azından birbirini takip eden iki hafta sonu düzenlenen FEI Engel Atlama Yarışmaları) için FEI
tarafından atanır. Yabancı Komiser Baş Komiser ve Yardımcı Komiserlere ilaveten atanır.
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FEI 2 veya 3. Seviye Engel Atlama Komiseri, 5* Bu Yarışmalardaki Yabancı Komiser olarak, Komiserlik Ekibinde FEI’yi
temsil eder. Kendisi Baş Komiser ve tüm Komiserlik Takımının görevlerini Komiserlik Ekibinin kontrolü altındaki tüm
alanlarda tam olarak geçerli FEI Kuralları ve Yönetmelikleri ile onaylanmış programın koşulları uyarınca yerine
getirmesinin sağlanmasından sorumludur.
Yabancı Komiser Komiserlik Ekibinin tam ve faal bir üyesidir ve bu kişilerin görev rotasyonuna dahil edilmelidir.
Yabancı Komiserin tam iş tanımı için Ek XVII’ye bakın.

2.2.7

Yardımcı Komiser

Yarışmanın boyutu ve tipine göre, yeterli sayıda Yardımcı Komiser OK tarafından atanmalıdır. En azından dört Yardımcı
Komiser bulunmalı ve bunların hepsi en azından 1. Seviye Komiser statüsüne sahip olmalıdır.

2.2.8

Komiserlik Ekibi

OK ile birlikte Baş Komiser yarışma esnasında uygun komiserlik hizmetlerinin sunulması için yeterli ve yetkin bir
komiserlik ekibinin seçilmesinden sorumludur. Her gün Baş Komiser tarafından bilgilendirme seansları
düzenlenmelidir.
Uluslararası Yarışmanın başlangıcından önce Baş Komiser Komiser Yardımcıları ile bir bilgilendirme toplantısı
düzenlemelidir. Bu toplantıda aşağıdaki konular ele alınmalıdır:
Ahırların denetimi ve güvenliği
Çalışma sahalarının kontrolü
Yarışmanın kısıtlı alanında devriye gezilmesi
Veteriner yardımı ve Medikal Kontrol Programı
Kötü muamelenin engellenmesi için zamanında müdahale
Veteriner kontrolü
Olayların rapor edilmesi için prosedür
Sporculara, seyislere ve antrenörlere karşı uygun davranışlar
Çalışma zaman çizelgesi
Yemekler
Konaklama
Sorumluluk alanları
Komiserlik Grupları
Yarışma Yerine Geliş
Ahır Görevleri
Çalışma (özel At Terbiyesi görevleri)
Isınma
Donanımın kontrolü
Yarışma akışı
Ödül töreni

2.3

Komiserler(ler) için Çalışma Yeri

OK Komiserlere uygun bir çalışma yeri temin etmelidir. Komiserlerin zaman zaman dinlenebilmesi için içerisinde sandalye,
içecekler ve bir masa bulunan bir oda veya treyler temin edilmelidir. Komiserlerin açık havada çalışmasının gerektiği yarışmalarda
komiserlerin sporcuların hareketlerini etkili bir şekilde denetleyebileceği bir noktada, çalışma sahalarının ortasında veya bunların
hemen bitişiğinde korunaklı bir alan bulunmalıdır. İletişim amacıyla tüm ekibe telsiz verilmelidir.
Uluslararası bir yarışmada görev yapan tüm komiserlerin üzerinde yaka kartları veya kol bantları, rozet vs. gibi kimliklerini açıkça
belirten bir işaret bulunmalı ve komiserler ahırların her yeri, çalışma sahaları, ısınma sahaları ve OK’nin kontrolü altındaki tüm
diğer alanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kısıtlı alanlara giriş hakkına sahip olmalıdır.
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2.4
FEI Yetkilileri ve sporcular (sporcular, at sahipleri, ekip şefleri, antrenörler ve seyisler) arasındaki
işbirliği
Yetkililer ve sporcular arasında iyi bir iş ilişkisi kurulması için elden gelen tüm çabalar gösterilmelidir.
Sporcuların, yarışmada geçerli kurallar ve prosedürler ile uyumlu olmayabilen, kendi çıkarlarını düşünebilecekleri
unutulmamalıdır.
Bir kuralın ihlalini önlemek sonrasında tepki göstermek zorunda kalmaktan çok daha iyidir. Doğru anda müdahale edebilmek
için kurallar ve yönetmeliklerin iyi bilinmesi şarttır.

3. AHIRLAR
3.1

Ahırlar Bölgesine Giriş

Yüksek bir ahır güvenliği seviyesi için, ahırlar bir çit veya duvarla tamamen çevrelenmelidir. Ahır bölgesine giriş kontrollü ve
kısıtlı olmalıdır. Böylece hem izinsiz kişilerin girmesini engellendiği gibi aynı zamanda atların dışarı kontrolsüz çıkışı da
engellenecektir. Bu bölge atların acil bir durumda ahırlardan tahliye edilmesine imkan sağlayacak kadar geniş olmalıdır.
Tüm atlar ahırlarda konaklamalıdır. Atlar ahırlarını kimlik numarası olmaksızın terk edemez.
Katı bir ahır güvenliğinin hayati önemi vardır. Ahırlara giriş yarışma esnasında kısıtlıdır. Sadece OK tarafından izin verilen aşağıda
belirtilmiş olan kişiler, gerekli onay belgelerine sahip olmaları kaydıyla, ahır bölgesine girebilirler (bakınız VY Mad. 1005.5.2):
-

Sporcular artı bir refakatçi
Teknik Delege veya Yabancı Hakem
Hakem Heyetinin ve Temyiz Hakem Kurulunun üyeleri
Baş Komiser ve yardımcı komiserler
Veteriner Komisyonu / Delegesi
Tedavi Veterineri
Doping Kontrol Yetkilileri
Görevli nalbant, Takım nalbantları ve ferdi sporcuların özel nalbantları
Atın pasaportundaki tescil bilgileri uyarınca at başına en fazla iki at sahibi
Ekip Şefleri, antrenörler, seyisler
Takım veterinerleri ve ferdi sporculara eşlik eden veterinerler
Veteriner Komisyonu / Delegesine tescil ettirilmiş fizyoterapistler
OK’nin onayı ile ahırlar bölgesini ziyaret edebilecek Ulusal Federasyonların Başkanları ve Genel Sekreterleri

Ahırlar bölgesine giriş izni veren resmi OK görevlisinin OK bünyesinde kıdemli bir kişi olması esastır.
Girişlerin kontrolü
Günün her saatinde ahırlar bölgesine giren ve buradan çıkan kişilerin kimliğinin belirlenmesi için etkili ve güvenilir bir yöntemin
mevcut bulunmasını sağlamak amacıyla, ahırlar bölgesine tüm giriş kapılarında bir kontrol sistemi kullanılmalıdır. Detaylı bilgi
için lütfen aşağıya bakınız.

3.2

Ahırlar Bölgesinde Komiserlik

Yarışmanın tüm süresi boyunca günde 24 saat boyunca Baş Komisere doğrudan rapor veren en azından bir komiser ahırlar
bölgesinin yakınında bulunmalıdır. Eğer gerekirse söz konusu komisere başka komiserler yardımcı olabilir.
Ahırların resmi olarak kapalı olduğu süre boyunca kimsenin ahırlarda kalmaya hakkı yoktur. Ahırların kapalı olduğu saatlerde
ahırlara giriş izni isteyen herkes görevli komisere başvurmalıdır. Bu kişilerin gerekli yetki belgeleri bulunmalıdır. “Ahırlarda Gece
Kontrolü” formunu (işbu El Kitabında Ek VIII) imzalamalı ve güvenli ahır bölgesini terk edene dek ziyaretleri boyunca her an için
kendilerine bir FEI komiseri eşlik etmelidir. ‘Ahırlarda Gece Kontrolü’ formu her sabah Baş Komisere verilmelidir.
Güvenli ahır bölgesinde sürekli olarak resmi FEI komiserleri (veya OK tarafından görevlendirilen bir güvenlik ekibi) tarafından
sürekli olarak devriye gezilmelidir. Bu devriyeler herkes tarafından açıkça görülebilmelidir. Devriyeler, ahırlar kapalı olduğunda
bile, 24 saat boyunca gezmelidir. Herhangi yasak uygulama veya suiistimalleri teşvik etmemek amacıyla kontroller önceden
belirlenmiş bir program uyarınca yapılmamalıdır. Tüm uygunsuz hareketler derhal ahır bölgesinden sorumlu komisere rapor
edilmeli ve bu komiser de Baş Komisere rapor vermelidir. Baş Komiser bu durumda Hakem Heyeti Başkanına rapor verecektir.
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Komiserler aynı zamanda bir atın herhangi bir tedavi gördüğünü tespit etmeleri halinde uygun Doping Formunu talep edebilirler.
Bu kural nebülizör kullanımları için de geçerlidir.
Ahırların kapalı olduğu saatler süresince güvenli ahır bölgesinde bulunan ve gerekli izne sahip olmayan herkesin yetkileri ve
izinleri yarışmanın geri kalanı boyunca ellerinden alınacaktır. Ayrıca, Hakem Heyetinin takdiri uyarınca, ilgili seyisin vs. binicisi de
yarışmanın geri kalanından diskalifiye edilebilir.
Komiserlerin görevi atların iyiliğini gözetmek ve tüm yasaklı uygulamaları engellemektir.
Ahırlar:
- Eğer mümkünse Yarışmanın yapıldığı tesiste bulunmalı
- Yerel yetkililerin şartlarını karşılamalı
- Önü açık tutulan acil durum çıkışları bulunmalı
- Uygun ve yeterli yangınla mücadele ekipmanı bulunmalı
- ‘Sigara içilmez’ tabelaları bulunmalı
- Güvenlik ve sağlamlıkları açısından kontrol edilmeli
- Sporculara OK tarafından tahsis edilmeli
- Numaralandırılmalı ve etiketlenmeli
- Yeterli havalandırma, su ve yataklık bulunmalı
- Avluları temiz olmalı ve gübrenin atılması için yeterli alan bulunmalı
- Yem ve yataklıkların saklanması için bir alan bulunmalı
- Günde 24 saat açık bir girişi bulunmalı
- Minimum 3 metre şiddetle tavsiye edilse de, minimum 2 metrelik bir koridor bulunmalıdır.
Ahırlar- Minimum Gereklilikler:
- Atlar gelmeden önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir
- İyi bir havalandırma bulunmalıdır
- Kontrollü giriş sağlanmalıdır (güvenlik)
- Atlar için yıkama imkanı bulunmalıdır
- Yeterli elektrik gücü ve priz mevcut bulunmalıdır
- Eyerler ve ekipman için yer bulunmalıdır
- Seyisler için yeterli sayıda duş ve tuvalet olmalıdır
- Ahırlar bölgesinde araba veya motosiklet park edilemez. Bisikletlere ve elektrikli motosikletlere OK’nin kararı ile izin
verilebilir
- Eğer mümkünse ahırların yakınında Komiserler, Ahır Müdürü ve Görevli Veteriner için bir ofis ayarlanmalıdır.
- Bilgilendirme panosu
- Minimum 2 adet Dopingle Mücadele (test) ahırı
- Minimum iki izolasyon ahırı
- Kafeterya – ahırlar bölgesinde “buluşma köşesi”
- Sıcak su bulunmalıdır
- Saman / sap / talaşın depolandığı alandan uzakta özel bir Sigara İçme alanı bulunmalıdır
- Ahırların çatısı aşağıya doğru çıkıntılı olmalıdır

3.3

Seyisler

Eğer gerekirse, seyisler için konaklama imkanı ahırların yakınında sağlanmalıdır. Sadece OK’ye seyis oldukları tescil ettirilmiş
olan ve gece atlarının yanında kalmayı arzu eden seyislerin bunu yapmasına izin verilebilir. Bu izin sadece istisnai durumlarda,
örneğin at hasta ise vs. verilir.
Sorumlu kişi seyisinin veya atın yanına girme izni olan herhangi başka yetkili kişilerin ilgili yarışmada geçerli olan güvenlik ve
komiserlik prosedürlerinden haberdar olmasını sağlamalıdır.

3.4

Yarışma yeri boyunca hareket etme

Atların ahırlar, çalışma sahası, otlama alanı ve yarışma sahası arasındaki hareketleri sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. At
Terbiyesi disiplini için en uygun vaziyet planı bu belgenin III no.lu Ekinde sunulmuştur. Başka disiplinlerin gereksinimleri ve
yarışma yerinin planına göre esnekliğe gerek olduğu anlaşılsa da, mümkün olan her durumda en uygun vaziyet planına
uyulmalıdır.
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3.5

Çalışma Sahalarında Komiserlik
Çalışma sahaları ısınma, eğitim, çalışma vs. için kullanılan tüm sahalardır. Bundan böyle söz konusu sahaların tümü çalışma
sahası olarak adlandırılacaktır.
Baş Komiser tüm çalışma sahalarında resmi olarak açık oldukları süre boyunca her an için yeterli sayıda komiser bulunmasını
ve ayrıca resmi olarak kapalı bulundukları saatler boyunca tüm çalışma sahalarının rastgele kontrol edilmesini de sağlamalıdır.

3.6

Otlatma Alanı
Tüm açık manej yarışmalarında bir otlatma alanının temin edilmesi ve bu alanın rastgele kontrol edilmesi önerilmektedir. Eğer
mümkünse, atlar bu alanda sadece otlatılmalı veya yedekte dolaştırılmalı ve Kimlik numaraları açıkça görünür olmalıdır.

4.

UYARI KARTLARI

1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olan FEI Genel Yönetmeliğinin 23. Basımı ve 1 Ocak 2018’de 2019’da yürürlüğe girmiş olan
güncellemeler (Md. 169) uyarınca, 169.6.2 (Atlara Kötü Muamele) ve 169.6.3 (Yarışma Görevlileri veya Yarışma ile Bağlantılı Başka
Herhangi bir Şahsa Karşı Uygunsuz Davranışlar) no.lu paragraflarda bahsi geçen kabahatlerin işlenmesi ve söz konusu kabahatin çok
ciddi olmaması durumunda ve/veya Spor Kurallarında belirtilmiş olan hallerde, Hakem Heyeti Başkanı, Temyiz Hakem Kurulu Başkanı
ve Baş Komiser hukuk sisteminde öngörülmüş olan prosedürleri başlatmak yerine Sorumlu Kişiye (sporcuya) şahsen veya başka
herhangi uygun bir yöntemle Sarı bir Uyarı Kartı verebilirler.
Aynı Sorumlu Kişinin birinci sarı uyarı kartının verilmesini takip eden bir (1) yıl içerisinde aynı veya başka bir Uluslararası Yarışmada
ikinci bir bir (1) veya daha fazla Sarı Uyarı Kartı alması halinde, söz konusu Sorumlu Kişi kendisinin ikinci sarı uyarı kartını aldığı
yarışmayı takip eden günden itibaren iki (2) aylık bir süre boyunca otomatik olarak uzaklaştırma alacaktır. FEI Genel Sekreteri Sorumlu
Kişinin bu uzaklaştırma konusunda bilgilendirilmesinden sorumlu olacaktır.
Ulusal Federasyonlar ve Organizasyon Komiteleri tüm uluslararası yarışmalarda Hakem Heyeti Başkanı, Temyiz Hakem Kurulu Başkanı
ve Baş Komiserin elinde yeterli sayıda Sarı Uyarı Kartı bulunmasını sağlamalıdır.
Eğer Baş Komiser kendi yetkisi kapsamında bir Sarı Uyarı Kartı vermeyi isterse, bunu öncelikle duruma göre Teknik Delege veya
Hakem Heyeti Başkanı ile tartışmasında fayda vardır.
Sarı Uyarı Kartı verilmiş olan sporcuların güncel bir listesi aşağıdaki linkte mevcuttur:
http://inside.fei.org/fei/your-role/athletes/warning-cards

5.

VETERİNER KONTROLLERİ, AT MUAYENELERİ VE PASAPORT KONTROLÜ

Detaylı bilgi için FEI Veteriner Yönetmeliği Madde 1011, 1030, 1031, 1032 ve 1034 1039’a bakınız.

5.1

Veteriner Kontrolü için Gereklilikler

OK Veteriner Kontrolü için tüm gereklilikleri göz önünde bulundurmalıdır. Aynı zamanda Teknik Delege / Veteriner Kurulu / Veteriner
Delegesi ile irtibat kurmalı ve kontrol için geçerli protokolü önceden Baş Komiser ile tartışmalıdır.
5.1.1

Zemin

Veteriner kontrolünün yapıldığı zeminin atın yarışmaya uygunluğunun adil şekilde değerlendirilmesine imkan tanıması
önemlidir. Zemin her zaman için sert ve düzgün olmalı ve kaygan olmamalıdır. Bunun sağlamanın üç yolu vardır:
-

Yeni dökülmüş asfalt; eğer bu zemin eskimiş ve kayganlaşmışsa, üzerine ince bir kum tabakası atılarak
kullanılabilir.
Temel katmanına kadar kazınarak alınmış olan bir yarışma sahası. Zemin kontrol esnasında çatlamasını
önleyecek kadar sıkı olmasını sağlamak amacıyla sulanmalı ve üzerinden silindir ile geçilmelidir.
Gevşek taşların temizlenmesi için süpürülmüş olan sert bir çakıl veya taş yol.
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Atların adeta ve süratlide muayene edilebilmesi için yaklaşık 30 metre zemin bulunması gerekli olsa da kapalı alanda
yapılan kontrollerde daha kısa bir zemin kabule dilebilir. Bazı şartlar altında Veteriner Kontrolünün müsabaka sahasında
yapılması gerekli olabilir. Bu durumda OK koşulları Kontrol Kurulu ve eğer atanmışsa TD ile tartışmalıdır. Bu durumda
uygun koşulları sağlamak amacıyla zemin silindirle sıkıca ezilmelidir. Detaylı bilgi için lütfen işbu el kitabının VII no.lu ekine
bakınız.
5.1.2

Organizasyon

Veteriner kontrolü alanı uygun bir şekilde kordonla çevrelenmeli ve atların programda yazılı olan saatte kontrole hazır
olmasını ve sonrasında hızla alandan uzaklaştırılmalarını sağlamak amacıyla komiserler tarafından etkili bir şekilde
denetlenmelidir.
5.1.3

Bekleme Boksu

Yarışmaya uygunluğu konusunda şüpheler olan atların daha detaylı olarak muayene edilmesi amacıyla kullanılabilecek
olan ve veteriner kontrolü alanına yakın bir alan kordon altına alınmalıdır. Bu alan ayrı olmalı ve eğer mümkünse veteriner
kontrolünün yapıldığı esas bölümden görünmemelidir.
5.1.4

Halka Duyurular

Veteriner kontrolünün seyri ile ilgili duyurular (örneğin kontrol edilmekte olan at ve yarışma numarası gibi) hoparlör
sistemi vasıtasıyla yapılmalıdır. Atın kontrolü geçtiği veya geçemediği ya da Bekleme Boksuna gönderildiğine dair karar
derhal açıklanmalıdır.
5.1.5

Atların ve bakıcıların güvenliği

Çok sayıda atın veteriner kontrolünün yapılmasının gerekli olduğu hallerde katı kurallar ile özel bir özen gösterilmesi
gereklidir. Aynı kural, oldukça büyük bir güvenlik riski teşkil edebileceklerinden, kontrolde aygırların bulunduğu hallerde
de geçerlidir.

5.2

Kurallar uyarınca veteriner kontrolü protokolü

Veteriner Kontrolü birinci yarışmanın başlangıcından en çok 24 saat öncesinde gerçekleştirilmelidir.

5.3

Veteriner Kontrolü Prosedürü
5.3.1

Genel Notlar
- Veteriner Delegesi veya yetkili bir yardımcısı atın kimliğini pasaporttan veya geçerli olan hallerde mikroçipten
belirler.
- Attan sorumlu kişi Atı veteriner kontrolü yolunun sonuna doğru bacak şekilde Veteriner Kontrol Panelinin
önünde durdurmalıdır. Veteriner Delegesi atı gözle kısaca değerlendirmek için atın etrafında yürümelidir. Başka hiç
bir inceleme (örn. palpasyon veya bacak fleksiyonu gibi) yapılmamalıdır. Attan sorumlu kişi atı sol yanda dizgin
serbest olacak şekilde yedekte yürütürken Veteriner Delegesi atın yürüyüşünü kontrol yolunun ortasından izler.
Attan sorumlu kişi:
a) atı kısa bir süre boyunca adeta yürütmeli;
b) ata yolun sonuna kadar süratli yaptırmalı;
c) atı adeta yürütmeli ve yolun sonunda saat yönüne doğru bir dönüş yanmalı; ve
d) atı süratli ile tekrar başlangıç noktasına geri getirmelidir.
Kontrol Paneli atın yarışmaya uygun olup olmadığını değerlendirir ve aşağıdaki kararlardan birini alır:
a)
b)

Geçti;
Geçmedi (eğer at yarışmaya uygun değilse); veya Bekleme Boksuna alındı (atın uygunluğunun şüpheli olduğu
hallerde)

5.3.2

Veteriner Kontrolü Kuralları





Atlar veteriner kontrolüne kantarmalı bir başlık ile ve kimlik numaraları açıkça görülecek şekilde
getirilmelidir. Atın üstünde başka herhangi bir donanım veya ekipman bulunmamalıdır
Atlardan sorumlu kişiler düzgün giyimli olmalıdır
Blanket veya bandaj olmamalıdır
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6.

Atın tırnakları boyanmış veya yağlanmış olmamalıdır
Eğer gerekirse attan sorumlu kişi uzunluğu 120 cm’ye kadar olan bir kamçı kullanabilir

SPORCULAR VE ATLAR İÇİN DOPİNG KONTROLLERİ
6.1

Atların doping kontrolü (Atlar için Dopingle Mücadele Yönetmeliği-AİDMY)

Test Veterinerlerinin talebi üzerine Baş Komiser aşağıdaki görevleri Komiserlik Ekibinin bir üyesine verebilir:
a)
b)

6.2

Sorumlu Kişiyi atın test edileceğine dair bilgilendirme ve/veya
Ata Test boksuna kadar eşlik etmek

Sporcuların doping kontrolü (WADA)

FEI’nin İnsan Sporcular için Dopingle Mücadele Kuralları (İSDMK) uyarınca, FEI sporcuları (biniciler, araba sürücüleri, atlı
Cimnastik sporcuları, lonjcular) FEI veya Test etme yetkisine sahip tüm diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları tarafından tüm FEI
Yarışmalarında testten geçirilebilir (FEI yarışmalarında sporculara test uygulamak isteyen Dopingle Mücadele Kuruluşları
öncelikle FEI’nin iznini almalıdır).
FEI tarafından testlerin yapılmasının planlandığı hallerde, Organizatörler FEI tarafından talep edilmesi durumunda gerekli
imkanlar ve personeli/gönüllüleri temin etmekten sorumludur (İSDMK Mad. 22.3). FEI Organizatör ve TD ya da Yabancı Hakem
ile gerekli tüm düzenlemeleri yapar. Komiserlerden eğer gerekirse yardımcı olmalara istenebilir.
Eğer bir Komisere insanlar için dopingle mücadeleye dair bir soru sorulursa, Komiser bu kişiyi aşağıdakilere yönlendirmelidir:
-

Dopingle mücadele konusunda bilgi sahibi bir sağlık görevlisi, veya
FEI, veya
yerel Ulusal/Bölgesel Dopingle Mücadele Kuruluşu

Daha detaylı bilgiler ve irtibat bilgileri FEI web sitesinin “İnsanlar İçin Temiz Spor” isimli bölümünde mevcuttur.
İSDMK FEI web sitesinde http://inside.fei.org/content/anti-doping-rules adresinde yayınlanmıştır.

7.

ATLARA KÖTÜ MUAMELE

Hiç kimse bir yarışma esnasında veya başka herhangi bir zaman bir ata kötü muamele edemez.
KÖTÜ MUAMELE bir ata acı veya rahatsızlık verecek şekilde davranmak olarak tanımlanmaktadır. Bir ata acı veya rahatsızlık veren veya
vermesi muhtemel olan bir hareket veya ihmal manasına gelmektedir. Buna aşağıdakiler dahilo lsa da bunlarla sınırlı değildir:
-

-

Bacak/baldırın ve/veya kamçının aşırı ve uygunsuz şekilde kullanılması
Bir atın üzerinde herhangi bir elektrikli şok cihazının kullanılması
Atın tüketilmesi veya tükenmiş, sakat ya da yaralı bir atın çalıştırılması
Herhangi bir eğitim yöntemi veya hareketin aşırı şekilde ve uzun süre boyunca kullanılması
Atın vücudunun herhangi bir kısmının hassasiyetinin arttırılması veya azaltılması
Ata yeterince gıda, su, yataklık verilmemesi veya hareket ettirilmemesi/egzersiz yaptırılmaması
Ata acı veren herhangi bir aletin kullanılması

Eğer bir yarışmada kötü muameleye tanık olunursa, bu durum Resmi bir Görevliye bir protesto (Md. 167) olarak rapor edilmelidir.
Eğer herhangi başka bir anda kötü muameleye tanık olunursa, bu durum Hukuk Kuruluna havale edilmek üzere FEI Genel Sekreterine
bir protesto (Md. 167) olarak rapor edilmelidir.
Kamçının aşırı kullanımı (EAK Mad. 243.2.2):
-

Kamçı bir Sporcunun öfkesini attan alması için kullanılamaz. Bu tür bir kullanım her zaman aşırıdır;
Kamçının bir Atın kafasında kullanılması her zaman için aşırı kullanımdır;
Ata tek bir (1) olay için asla üç kereden fazla vurulmamalıdır. Eğer Atın derisi açılırsa, bu kamçının aşırı kullanımı olarak
kabul edilir;
Kamçı elendikten sonra kullanılmamalıdır.

Kamçıyı aşırı kullandığı veya suiistimal ettiği tespit edilen bir Sporcu diskalifiye edilir ve Hakem Heyetinin kararı uyarınca para cezası
alabilir.

8.

ÖNGÖRÜLÜ MÜDAHALE
İZİN VERİLMEYEN DURUMLAR AŞAĞIDAKİLERİ İÇERSE DE BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR...
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-

-

Ata kötü muamele olarak kabul edilebilecek tüm davranışlar veya eğitim yöntemleri;
Atlardan sorumlu olan kişilerin başkalarına saygı göstermeyerek tehlikeli durumlara yol açmaları;
Atın ağzı/burnu veya vücudunun başka bir yerinin kanaması (mesela atın dili veya dudağını ısırdığı haller gibi ağızda az
miktarda kan görülen hallerde, yetkililer atın ağzının yıkanması veya silinmesine ve sporcunun yarışmaya devam etmesine
izin verecektir; atın ağzında bundan sonra da kan görülmesi halinde sporcu diskalifiye edilecektir);
Atın vücudunun herhangi bir yerinde kamçı ve/veya mahmuzların aşırı şekilde kullanıldığını gösteren izler bulunması; ek
cezalar da uygulanabilir (bkz. EAK Mad. 243);
İzin alınmaksızın ata yarışma sahasında binilmesi veya atın burada yedekte dolaştırılması;
İzin alınmaksızın veya izin verilen zamanın dışında Çalışma Sahasında ata binilmesi.

ÇEŞİTLİ
9.1

Seyirciler

Güvenlik sebebiyle, seyirciler atların geçtiği ve çalıştığı alanlardan ayrılmalı ve buralardan uzak tutulmalıdır. Yarışmanın yapıldığı
alanın tümünde rastgele şekilde devriye gezilmelidir.

9.2

Zemin

Tüm çalışma sahalarının zemini büyük öneme sahiptir. Atlar çalışma sahalarında yarışma sahasından çok daha fazla zaman
geçirir. OK tahsis edilen sahaların zemininin Yabancı Hakem / Teknik Delege / Baş Komiser tarafından yetersiz bulunması veya
yetersiz hale gelmesi halinde zemini düzeltmeye (sulama, kum, talaş ilavesi vs.) ve hatta eğer varsa çalışmayı başka bir sahaya
almaya hazır olmalıdır.

9.3

Çalışma Sahaları için Zaman Çizelgesi

Çalışma sahalarının kullanımı için zaman çizelgeleri belirlenmeli, ahırlarda bulunan panolara asılmalı ve bu çizelgelere
uyulmalıdır. Eğer mümkünse esneklik tanınmalı ve Çalışma Sahaları makul talep üzerinde belirlenmiş saatlerin dışında da
kullanıma açılmalıdır. Atların üzerinde her zaman için kimlik numaraları bulunmalıdır. Çalışma Sahaları kullanım halindeyken her
zaman komiser bulunmalıdır.

9.5

Atların ve sporcuların üzerindeki reklamlar ve tanıtımlar (GY Md. 135)

IOK hamiliğinde düzenlenen Bölge ve Olimpiyat Oyunları haricindeki (Olimpiyat Oyunlarında Binicilik Yarışmaları için Olimpiyat
Yönetmeliğine bakınız) tüm Yarışmalarda, Sporcular sadece aşağıda belirtilmiş olan özel kurallar çerçevesinde, Sporcunun
Sponsoru, Sporcunun Takım Sponsorları, UF’nin Sponsorları, Sporcunun ulusu ve/veya Sporcunun kendisinin kimliğini gösteren
giysiler giyebilir ve ekipman kullanabilirler:
9.4.1

Sponsor olmayan bir İmalatçının kimliği

Müsabaka alanında iken ve ödül törenleri esnasında, sponsorluk yapmayan bir giysi veya ekipman imalatçının ismi veya logosu
her giysi/ekipman kaleminin üzerinde sadece bir kez ve
2

- 3 cm (maksimum 1 cm yükseklik, maksimum 3 cm genişlik) bir yüzey alanını kapsayacak şekilde bulunabilir.
9.4.2

Sponsorların kimliği

Müsabaka alanında iken ve ödül törenleri esnasında, sporcuların sponsorlarının, takım sponsorlarının ve/veya UF(sinin
sponsorlarının ismi ve/veya logosu aşağıdakileri aşmayan bir yüzey alanını kapsayacak şekilde bulunabilir:
a) eyer örtüsünün her iki yanında 200 cm

2
2

b) Ceketlerin veya üstte bulunan kıyafetlerin iki yanının her birinde, göğüs cebi hizasında 80cm ;
2

c) binici pantolonlarının sol bacağında sadece bir kez uzunlamasına olarak seksen santimetre kare (80 cm ) (maksimum 20
santimetre uzunluğunda ve maksimum 4 santimetre genişliğinde). Her durumda, binici pantolonlarının üzerindeki yüzey alanı
sadece aşağıdakilerin görünürlüğü için kullanılmalıdır: Sporcunun ismi, Sporcunun milliyeti, Sporcunun
sponsorunun/sponsorlarının, takımın sponsorunun/sponsorlarının ve UF’nin sponsorunun/sponsorlarının ismi ve/veya logosu,
2

d) Gömlek yakasının ve kravatın her iki yanında veya bayanların bluzlarının yakasının orta kısmında ortalanmış olarak 16cm ;
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2

e) Togun orta kısmında dikey olarak 125 cm (maksimum 25 cm uzunluk, maksimum 5 cm genişlik);
2

d) Sinekliklerin üstündeki logolar için 75 cm .
9.4.3 Takım ve/veya UF Sponsorunun Logosu
Sporcular CSIO’lar’daki Uluslar Kupasında ve Bölge, Kıta ve Dünya Şampiyonalarında müsabakanın tüm evrelerinde (takım ve
ferdi) ve, ilgili Ulusal Olimpiyat Komitesinin onayına tabi olmak kaydıyla, Olimpiyat ve Bölge oyunlarındaki Müsabakalar
esnasında kendi UF’lerinin resmi giysilerini giyecektir.
Eğer bir UF’nin resmi bir giysisi yoksa, söz konusu UF’nin Sporcusu/Sporcuları Engel Atlama Kuralları ve gereklilikleri uyarınca
kendi giysilerini giyebilecektir.
9.4.4 Müsabaka / Yarışmanın Logosu / Reklamları
1. OK bir Müsabaka ve/veya Yarışma sponsorunun/sponsorlarının ismini ve/veya logosunu müsabaka sahasında bulunan OK
ekibi üyelerinin üzerinde ve ayrıca Müsabaka sahasında iken ve tüm FEI Yarışmalarının ödül seremonileri esnasında ahır
2
örtülerinin üzerinde sergileyebilir. Sporcunun numarası üzerindeki ismin ve/veya logonun boyutu 100 cm ’yi aşmamalıdır.
2. TV anlaşmasının buna izin vermesi halinde sahanın dış kısımlarında reklamlar bulunabilir.
3. Bu madde çerçevesinde, müsabaka sahası Sporculara puan verilen veya atın veteriner kontrolünden geçirildiği tüm sahaları
içerecektir.
9.4.5 Sporcunun Milliyeti
Müsabaka alanında iken ve ödül törenleri esnasında Sporcunun milliyetinin ismi veya logosu, ulusal sembolü ve/veya ulusal
bayrağı ve/veya Sporcunun UF’sinin ismi veya logosu aşağıdakileri aşmayacak bir şekilde mevcut bulunabilir:
a. Ceketlerin veya üstteki giysinin her iki yanında, göğüs ceplerinin hizasında makul bir boyutta;
2

b. eyer örtüsünün her iki yanında 200 cm ;
c. togun orta kısmında dikey olarak )
2

d. binici pantolonlarının sol bacağında sadece bir kez uzunlamasına olarak seksen santimetre kare (80 cm ) (maksimum 20
santimetre uzunluğunda ve maksimum dört santimetre genişliğinde).
2

e. Sinekliklerin üstündeki logolar için yetmiş beş santimetre kare (75 cm ).
2

f. Tüm Disiplinlerdeki Yarışmalar için ya ceketin veya üstteki giysinin bir kolunda 200 cm ya da ceketin ya da üstteki giysinin her
2
bir kolunda 100 cm .
Yukarıdakilere ilaveten, Sporcunun ulusal bayrağı veya ulus için UOK’nin resmi üç harfli kısaltması Sporcunun ceketinin sırt
kısmında omuzların arasında merkezi bir konumda yer alabilir. Bayrağın üst kısmı veya üç harfli kısaltma yakanın 4 cm
aşağısında olmalıdır. Bayrağın genişliği en çok 25 cm olabilir ve yüksekliği genişliği ile orantılı olmalıdır. Üç harfli UOK kısaltması
UOK’nin resmi karakterleri ile yazılmalı ve yüksekliği 8 cm’yi aşmamalıdır.
9.4.6

Sporcunun İsmi

Müsabaka alanında iken ve ödül törenleri esnasında Sporcunun ismi binici pantolonunun sol bacağında sadece bir kez
uzunlamasına olarak
2

a.80 cm ’yi (maksimum 20 santimetre uzunluğunda ve maksimum dört santimetre genişliğinde) aşmayan bir alan üzerinde
bulunabilir.
Baş Komiser yukarıdaki hükümlere sahaya girmeden önce Sporcular tarafından uyulduğundan emin olmaktan sorumludur.
Yukarıdakilere uymayan Sporcuların müsabaka esnasında sahaya girmesine izin verilmez. Bir UF tarafından onaylanmış olan
ancak Madde 135’in gerekliliklerini karşılamayan resmi giysilere FEI tarafından izin verilmez.
Sporculara ayrıca Hakem Heyeti veya Temyiz Hakem Kurulunun Başkanı ya da Baş Komiser tarafından bir sarı uyarı kartı da
verilebilir. Lütfen FEI Engel Atlama Kurallarının 240. Maddesine bakın:
Madde 240 Para Cezaları ve Sarı Uyarı Kartları
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1. İşbu EAK ve/veya GY uyarınca verilebilecek tüm diğer cezalara ilaveten, Hakem Heyeti Başkanı, Temyiz Hakem Kurulu Başkanı,
Baş Komiser ve Teknik Delegenin her biri GY Md. 169.7.1 uyarınca sarı bir uyarı kartı verebilir.
2.9. Sporcunun reklam kurallarına uymaması (ayrıca bakınız GY Md. 135) veya kıyafet veya ekipman ile ilgili kurallara uymaması
(bakınız EAK Md. 256.1 ve 257)
9.5 Düşüşler
Sporcu ve/veya Atının Müsabaka sahasında, ısınma sahasında veya Yarışma Yerinin herhangi bir noktasında iken herhangi bir
anda düşmesi halinde, Sporcu ve/veya Atın Yarışmadaki bir sonraki manş veya Müsabakaya katılmasını izin verilmeden önce At
ve/veya Sporcu sırasıyla Yarışmanın sağlık hizmeti ve Veteriner Delege tarafından kontrol edilmelidir.
9.6 Köpekler
Eğer Yarışmada izin veriliyorsa, tüm köpekler tasmalı ve bir insan ya da sabit bir nesneye bağlanmış olmalıdır. Bu kuralın ihlali
halinde her seferinde 100 İsviçre Frangı tutarında bir para cezası verilir ve, Yarışmada birden fazla kez ihlal yapılması halinde, kişi
Yarışma Yerinden atılabilir (GY Mad. 109.13).

10.

HUKUKİ PROSEDÜR VE CEZALAR

10.1

Hukuki Dayanak

Aşağıdaki kural kitapları ve yönetmeliklerde FEI’nin temel görevleri, sorumlulukları ve organizasyonu tanımlanmıştır. Yetkililer ve
Baş Komiser bu kural kitaplarını el altında bulundurmalı ve kendi sorumluluklarını kapsayan kuralları bilmelidirler.
Baş Komiser aşağıdakilere sahip olmalıdır:
-

Genel Yönetmelik (GY)

-

Veteriner Yönetmeliği (VY)

-

Söz konusu At Terbiyesi Yarışması için uygun Kurallar
Tabii ki tüm kuralların ezbere bilinmesi imkansızdır. Bu yüzden ilk öncelik neler yapılması gerektiğini anlamak için ilgili maddeleri
bilmektir.

İlk Prensipler şöyledir:
YARDIM ET
ENGELLE
MÜDAHALE ET
Tedbirin tedaviden iyi olduğuna dair özdeyiş uyarınca, Yetkililerin ilk prensibi her şeyin kurallar uyarınca organize edilmesini
sağlamaktır.
Sporcuların da atları ve yarışmaya hazırlıkları ve katılımları ile ilgili kurallara uymak konusunda bir görevi vardır.
Hukuk sistemi profesyonel bir hukukçu için bile oldukça karmaşıktır. Bu yüzden bunu uygulayacak olan kişiler, hangi kuralı
arayacaklarını ve bunu nerede bulacaklarını bilmekle yükümlü olsalar da, sistemi ezbere öğrenmeye çalışmamalıdırlar. Bir
güçlük çıktığında, iyi seviyede bilgi sahibi kişilerin bile bu sorunu ele almadan önce ilgili maddeleri dikkatle okumasında fayda
vardır.
Eğer biri bir yetkilinin aldığı karara resmi olmayan bir itirazda bulunursa, yetkili onu doğru prosedür konusunda bilgilendirmeli
ve GY’nin 163 ve 165 no.lu Maddelerine yönlendirmelidir. Eğer itirazı yapan kişi itirazda bulunma hakkına sahip değilse bu
durum kendisine açıklanmalıdır.

10.2

Bazı pratik öneriler

Eğer üzerinde halen bir anlaşmaya varılmamışsa, öncelikle olayın unsurları belirlenmelidir. Daha sonra üzerinde anlaşılan veya
kanıtlanmış olan unsurlar üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. İddia edilen unsurları kanıtlayan tanıkların büyük bir önemi vardır.
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Eğer (resmi olmayan itirazlar da dahil olmak üzere) bir itiraz açıkça haklıysa, itiraz eden kişiye teşekkür edin, özür dileyin ve
yanlışı düzeltin. Ancak burada iki noktaya özen gösterilmelidir – kararınızı değiştirmeden önce dikkatle düşünün: görevli kişi
haklı olabilir.
Hızlı bir şekilde karar alınan durumlar haricinde, konuşmaların duyulmayacağı sakin bir yer bulunmalıdır. Bir mahkeme
ortamından kaçınılmalıdır, ancak düzen sağlanmalı ve sözün yarıda kesilmesi teşvik edilmemelidir. İlgili tarafların her biri adil bir
şekilde dinlenmeli ve gerçekler ve, eğer gerekirse, kanunlar açısından kendi davasını açıklayabilmelidir.
Sahada veya giriş kontrollü alanda bulunan hakemler, diğer görevliler ve komiserler tanıklık yapabilirler. Ciddi bir kötü muamele
iddiasında bulunulan durumlarda, mümkün olan en kısa sürede atı görün ve görevli veterinerin yardımını isteyin. Eğer at kötü
muamele görmüş olduğuna dair belirtiler sergiliyorsa, bu belirtileri suçlanan kişiye gösterin.
Kötü muamele eylemi sizin tarafınızdan görülmüş bile olsa, bir karara varmadan önce suçlanan kişiden görüş alın.
Eğer bir olay rapor edilecekse, yetkililerin ilgili kişiler ve (tarafsız) tanıkların yazılı beyanlarına ihtiyaç duyacağını unutmayın. Bu
belgeler imzalanmalı ve (eğer mümkünse saat de belirtilerek) tarih atılmalıdır.
Son olarak, meslekten olmayan birinin nitelikli bir hukuk uzmanı olması beklenmese de, adil ve sabırlı olmak, tarafların her
birine kendi davasını açıklama fırsatı tanımak ve tanıklara (tartışmalı olan hallerde) kanıtları değerlendirmek amacıyla sorular
sorarak sportif bir ruhla tarafsız bir karara varmak önemlidir.
Kimler kuralları iyi bilmelidir?
-

Hakem Heyeti Başkanı
Yabancı Hakem/Teknik Delege
Temyiz Hakem Kurulu Başkanı
Baş Komiser
Veteriner Delegesi/Veteriner Kurulu Başkanı

10.3
1.

2.

3.

4.

Protestolar ve Disiplin Vakaları (GY Md. 163)

Uluslararası bir yarışma ile ilgili olarak veya herhangi başka bir anda meydana gelmesine bakılmaksızın, tüzüğe, GY veya
Spor Kurallarına uymama veya geçerli davranış, adalet prensipleri ya da kabul edilen sportiflik standartlarının ihlali de
dahil olmak üzere bir Uluslararası Yarışmada herhangi bir şekilde rol oynayan ya da başka herhangi bir şekilde FEI’nin
yargısına tabi olan herhangi bir kişi veya kuruma karşı yapılabilir.
Protestolar sadece UF Başkanları, Yetkililer, Ekip Şefleri veya eğer Ekip Şefi yoksa Sorumlu bir Kişi veya Yarışmaya katılan
atlardan sorumlu bir Takım Veterineri tarafından yapılabilir. Atlara Kötü muamele için yapılan protestolar herhangi bir kişi
veya kuruluş tarafından yapılabilir.
Aksi belirtilmedikçe, protestolar ilgili Protestoyu değerlendirme ehliyetine sahip olan kuruluşun yargı döneminin sonundan
önce yapılmalıdır. Bu kural Protestoda bulunan kişi veya kuruluşun Yarışmada mevcut olmadığı haller için bile geçerlidir.
İlgili kuruluş, gerekli olan depozito ödenmeden önce Protestoyu değerlendirme yetkisi olmayacaktır.
Aşağıdaki konulardaki protestolar sadece Hakem Heyetine yapılabilir:
a. Bir Sporcu veya Atın belirli bir Yarışmaya katılıma uygunluğuna veya sahanın koşullarına dair protestolar. Bu tür
protestolar ilgili Müsabakanın başlangıcından en çok otuz (30) dakika öncesine kadar yapılmalıdır.
b. Bir engel, bir Engel Atlama müsabakasının izinin planı veya uzunluğuna dair protestolar. Bu tür Protestolar
Müsabakanın başlangıcından en çok on beş (15) dakika öncesine kadar yapılmalıdır.
c. Bir Müsabaka esnasında yaşanan düzensizlikler veya olaylar veya bir Müsabakanın sonuçlarına dair protestolar. Bu
tür protestolar ilgili Müsabakanın sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç otuz (30) dakika içerisinde yapılmalıdır.
d. Bir FEI kuralının uygulanması veya icrasında izlenen prosedürlere karşı çıkan protestolar. Bu tür protestolar söz
konusu kuralın uygulaması veya icrasının bildiriminden itibaren en geç otuz (30) dakika içesinde yapılmalıdır.
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e. Yukarıda listelenmiş olan konularla ilgili olarak ilgili zaman sınırları dahilinde Hakem Heyetine protestoda
bulunulması Temyiz Hakem Kuruluna Temyiz Başvurusunda bulunma hakkının bir ön şartıdır.
5. GY Md. 163.4 çerçevesinde listelenmemiş olan protestolar Temyiz Hakem Kuruluna veya eğer bir Temyiz Hakem Kurulu
yoksa Hakem Heyetine yapılmalıdır.
6. Uluslararası bir Yarışma esnasında meydana gelmeyen veya bununla doğrudan ilgili olmayan ve yarışmanın sona ermesine
kadar bilinmeyen protestolar FEI Genel Sekreteri vasıtasıyla FEI Mahkemesine havale edilmelidir. Bu tür protestolar ilgili
Yarışmanın sona ermesinden itibaren en geç on dört (14) gün içerisinde yapılmalıdır. Karantina, çalışma veya intibak süresi
de dahil olmak üzere, bir Yarışmaya giderken yolda veya yarışma yerine geldikten sonra meydana gelen tüm olaylar söz
konusu yarışma ile doğrudan ilgili kabul edilecektir.
7. Tüm protestolar yazılı olmalı, Md. 163.2 çerçevesinde yetkili bir kişi tarafından imzalanmalı ve, duruma göre, tanıkların
isimleri de dahil olmak üzere, kanıtlar ile desteklenmelidir.
8. Hakem Heyeti ve Temyiz Hakem Kuruluna yapılacak olan protestolar, gerekli depozito ile birlikte ve geçerli süre dahilinde
duruma göre Hakem Heyeti Başkanına veya Temyiz Hakem Kurulu Başkanına yapılmalıdır. FEI Mahkemesine ödenecek olan
depozitolar söz konusu depozitonun ödeme belgesi ile birlikte geçerli süre dahilinde FEI Mahkemesine gönderilecektir.
9. Burada bulunan aksine hiç bir ifade dikkate alınmaksızın, Genel Sekreter – tamamen kendi takdirinde olacak şekilde – özel
şartlar altında bir Karar alınmasını gerektirdiğini düşündüğü hallerde herhangi bir konu ile ilgili olarak herhangi bir kişi ya
da kuruluş tarafından herhangi başka bir kişi ya da kuruluşa karşı olarak yapılan bir Protestoyu herhangi bir anda bir
depozito ödenmesine gerek olmaksızın FEI Mahkemesine havale edebilecektir.
10. Bir Protestoda bulunan bir kişi, eğer mümkünse, olayın tanıklarını ve diğer tüm türde kanıtları temin edecek ve bunları ya
Protestonun yapıldığı kuruma takdim edecek veya tanıklardan isimleri ve adresleri ile birlikte imzalı yazılı beyanlarını
alacaktır. FEI Mahkemesi nezdinde, bu gereklilikler FEI Mahkemesinin İç tüzüğünde özel olarak belirtilmiştir.
11. Yabancı Hakem, Teknik Delege, Veteriner Delegesi ve Yabancı Veteriner Delegesi bir Protestoyu gerektiren tüm hareketler
veya ihmalleri Genel Sekretere rapor etmelidirler.
12. FEI tarafından yargılamaya dair bir zaman aşımı kuralı vardır ve aşağıdaki şekildedir:
(i)
oyun sahasında veya hemen yakınında işlenen suçlar için bir (1) yıl;
(ii)
tüm diğer suçlar için beş (5) yıl;
(iii)
doping suçları için on (10) yıl;
(iv)
Şike, rüşvet ve yolsuzluk zaman aşımına tabi olmayacaktır.

10.4
1.

Temyiz Başvuruları (GY Md. 165 )

Kabul edilebilir olması kaydıyla (aşağıdaki 2. Paragrafa bakınız) Tüzük, GY veya Spor Kuralları uyarınca yetkilendirilmiş
herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından alınmış herhangi bir Karara karşı meşru bir menfaati bulunan bir kişi veya kuruluş
tarafından aşağıdaki şekilde temyiz başvurusunda bulunabilir.
1.1.

Hakem Heyetinin Kararlarına karşı Temyiz Hakem Kuruluna (veya Temyiz Hakem Kurulu yoksa FEI Mahkemesine)

1.2.

Temyiz Hakem Kurulu veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşun Kararlarına karşı FEI Mahkemesine

1.3.
FEI Mahkemesinin bir Kararına karşı CAS’a (Spor Tahkim Mahkemesi). Böyle bir Temyiz Başvurusunda bulunan kişi
veya kuruluş Genel Sekreteri bilgilendirecek ve kendisine Temyiz Başvurusu Beyanının kopyalarını gönderecektir.

2. Bir Temyiz Başvurusu aşağıdaki durumlarda KABUL EDİLEMEZ:
2.1.
Md. 159.6.1-4 çerçevesindeki hallerde (eğer bir Temyiz Hakem Kurulu yoksa saha, bir engel veya iz ile ilgili haller)
Hakem Heyetinin Kararlarına karşı
2.2

Hakem Heyetinin kararlarından kaynaklanan Temyiz Başvurularına dair Temyiz Hakem Kurulunun kararlarına karşı
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2.3.
Eğer bir Temyiz Hakem Kurulu yoksa, FEI Mahkemesi tarafından Hakem Heyetinin Kararlarından kaynaklanan
Temyiz Başvurularına dair alınan kararlara karşı
3. Temyiz Hakem Kuruluna yapılan temyiz başvuruları yazılı ve imzalı olmalı, bir veya daha fazla tanığın varlığı veya yazılı kanıtlar
ile desteklenmeli ve Hakem Heyetinin Kararından itibaren en geç bir (1) saat içerisinde yapılmalıdır.
4. Eğer bir Temyiz Hakem Kurulu yoksa, FEI Mahkemesine yapılacak olan temyiz başvuruları yazılı ve imzalı olmalı, yazılı kanıtlar
veya bir ya da daha fazla tanığın varlığı ile desteklenmeli ve Yarışmanın sona ermesinden itibaren en geç on dört (14) gün
içerisinde FEI Mahkemesinin eline geçmelidir. Müsabakalar açısından, Temyiz Başvurusunda bulunma hakkı bir Sporcu ve Atın
katılıma uygunluğu ve Spor Kurallarının yorumlanmasına dair sorular ile sınırlıdır.
5. FEI Mahkemesine yapılacak olan temyiz başvuruları Genel Sekretere gönderilmeli, başvuru sahibi veya yetkili temsilcisi
tarafından imzalanmalı, yazılı kanıtlar veya belirlenecek olan bir duruşmada bir ya da daha fazla tanığın varlığı ile desteklenmeli
ve Genel Sekreterin daha önceki kararına dair bildirimin gönderilmiş olduğu tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde FEI
Mahkemesinin eline ulaşmalıdır.
6.
6.1.
CAS’a yapılacak temyiz başvuruları destekleyici belgeler ile birlikte CAS Sporla ilgili Tahkimat Talimatının Usule Ait
Kuralları uyarınca CAS Sekreterliğine gönderilmelidir;
6.2.
Bu başvurular Genel Sekreterin FEI Mahkemesinin Kararına dair bildiriminin Sorumlu Kişinin Ulusal Federasyonu
tarafından alındığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde CAS’ın eline ulaşmalıdır;
6.3.

Temyiz Başvurusu beyanının bir kopyası aynı anda Genel Sekretere gönderilmelidir.

10.5 Cezalar (GY Mad. 169’dan alıntı)
7.1 Hakem Heyetinin Başkanı, Temyiz Hakem Kurulunun Başkanı, Baş Komiser veya Teknik Delege Sorumlu Kişiyi Yarışma süresi
dahilinde elle veya başka herhangi bir uygun yöntemle verilecek olan bir Sarı Uyarı Kartının verileceği konusunda bilgilendirmelidirler.
Eğer makul çabalara rağmen Sporcu Yarışmanın süresi boyunca bir Sarı Uyarı Kartı aldığına dair bilgilendirilemezse, Sporcu
Yarışmadan itibaren on dört (14) gün içinde yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Bu GY ve/veya ilgili Spor Kuralları uyarınca verilebilecek
diğer cezalara ilaveten Sarı bir Uyarı Kartı verilebilir.
8. Her durumda verilen ceza para cezası, Men ve diskalifiye edilmenin bileşiminden oluşabilir. Para cezasının miktarı ve Men Cezasının
süresi yukarıdaki 169.6. paragrafta belirtilmiş olan prensiplere ve durumun şartlarına göre belirlenecektir.
9. Hukuk Sistemi uyarınca herhangi bir tarafça verilen tüm cezalar FEI’ye ödenecektir. Bu cezaların OK veya başka herhangi bir
kuruma değil, talep üzerine FEI’ye ödenmesi gereklidir. Ödeme talebinin alınmasından itibaren 30 gün içerisinde para cezasını
ödemeyen herkes ceza ödenene kadar otomatik olarak men cezası alacaktır. Eğer ceza veriliş tarihinden itibaren doksan (90) gün
içerisinde ödenmezse, her ayın sonunda %10 oranında bir faiz otomatik olarak tahakkuk ettirilecektir. Eğer cezalar kazayla OK veya
başka herhangi bir şahsa ödenirse, bunlar FEI’ye havale edilecektir.

11.

RAPOR VE TAKİP
11.1 Raporlar (GY Md. 164)
1. Yetkililerin Yarışmaların sonunda GY ve geçerli Spor Kuralları uyarınca FEI Genel Sekreterine (FEI Spor Direktörü aracılığıyla)
Rapor göndermeleri gerekmektedir. Protesto veya Temyiz Başvurusuna yol açan konular bu raporlara dahil edilmelidir.
2. Raporların FEI’ye gönderilmemesinin sonucunda FEI tarafından öncelikle bir Uyarı ve daha sonra gönderilmemiş olan
Raporlar FEI’ye gönderilene dek bir Uzaklaştırma şeklinde bir ceza verilecektir.

11.2 Yarışmadan Sonra
Baş Komiser FEI veya UF’den (Genel Komiser) aldığı veya FEI web sitesinden indirdiği boş rapor formunu doldurmalı ve, bir
kopyası da yarışmanın OK’si, UF, Bölge Genel komiseri ve Genel Komisere (ve yarışmanın başka bir ülkede yapılmış olması
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halinde kendi UF’sinin Genel Komiserine) gönderilecek şekilde, yarışmadan sonra mümkün olan en kısa sürede FEI’ye
göndermelidir. Raporun bir kopyası işbu el kitabının I Ekinde sunulmuştur.
Bir sonraki yıl üzerinde iyileştirme yapılması gereken tüm noktalar OK’ye iletilmelidir.

11.3 Baş Komiserler için FEI Kontrol Listesi
11.3.1
Yönetim
-

-

-

Diğer Yetkililerin isimlerini aldınız mı?
Sporcular için Bilgi Kitapçığınız var mı?
Bilgilendirme/Mesaj Panosunda İngilizce veya Fransızca ve ev sahibi ülkenin dilinde talimatlar verilecek mi? (Genel
Harita veya Alan, Isınma Sahaları, Zaman Çizelgeleri, Önemli Telefon numaraları, Giriş Sıraları, Sonuçlar, Ahırların
Tahsisi).
Belirgin Ahır Yaka Kartları ve Giriş İzinleri dağıtıldı mı?
Telefon listeleri mevcut mu?
Ekip Şefleri için mektup kutuları ayarlandı mı?
Yarışmaya katılan tüm atların bir listesi var mı (Ana Liste)?
Geliş Kontrolünde seyislere dağıtılmak üzere kimlik numaraları hazırlandı mı?

11.3.2

Lojistik

Aşağıdakiler yeterli mi?:
- Seyisler için konaklama (ahırların dışında)?
- Yardımcı Komiserleriniz için konaklama?
- Yardımcı Komiserleriniz için yemekler?
- Komiserler için içme suyu mevcut mu?
- Siz ve yardımcılarınıza radyo, telsiz veya telefon verildi mi?
- Bir Komiser Ofisi (ahırların girişine yakın, tam teçhizatlı) var mı?

11.3.3

Doktorluk ve Veterinerlik Hizmetleri

- Çalışma esnasında ambülanslar, bir doktor ve bir veteriner hazır bulunuyor mu?
- Görevli bir veteriner günde 24 saat görev başında mı?
- İzolasyon boksları var mı?
- Veteriner tedavisi için tahsis edilmiş özel bir yer (örn. klinik, AİDMY boksları) var mı; Veterinerler buranın yeri konusunda
bilgilendirildi mi?
- AİDMY için (sakin bir köşede) iki ayrı boks hazırlandı mı?
- AİDMY için yardımcı olacak eğitimli bir komiser var mı?
- AİDMY tesisleri (ofis, dondurucu, masa, sandalye...) hazır mı?

11.3.4

Ahırlar

- Ahır yöneticisi ile yakın bir işbirliği yapılıyor mu?
- Kamyonlar, treylerler ve vanlar etrafı çevrili olan ahır bölgesinin dışında mı?
- Ahırlar Bölgesi etrafı uygun şekilde çitle çevrilmiş mi (Kontrollü Giriş Bölgesi)?
- Bokslar yeterince geniş ve güvenli mi?
- Ahırlarda bulunan atların bir listesi var mı (numaralı bokslar – Ana Liste)?
- Bokslar uygun şekilde etiketlenmiş mi (Ahır Bilgi Kartı)?
- İyi havalandırılıyor mu?
- 24 saat boyunca güvenlik var mı?
- ‘Ahırlarda Gece Kontrolü’ formu (Ek VIII) mevcut mu?
- Musluklar ve duşlar yeterli mi?
- Elektrik tesisatı çalışıyor mu?
- Gece için bir At Gece Bekçisi hizmeti organize edildi mi?
- Ahırlarda yeterli yangınla mücadele ekipmanı var mı?
- Ahırların dışında özel sigara içme alanları mevcut mu?
- Otlatma için özel saatler ve plan yayınlandı mı?
- Kolayca ulaşılabilen bir nalbant var mı?
- Bir kafeterya/buluşma noktası ayarlanmış mı?
- Koridor yeterince geniş mi?
- Ahırlarda ışıklandırma var mı ve bunlar çalışıyor mu, yeterince aydınlık sağlıyorlar mı?
- Elektrik kabloları atların erişemeyeceği şekilde mi?
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V

Veteriner Kontrolleri ve Muayeneler
Atların yarışma yerine gelişi (kimlik belirleme ve muayene) Komiserler ve bir Veteriner ile organize edildi mi?
Kimlik numaraları (başa takılan numaralar) mevcut mu?
Veteriner Kontrolü alanı?
Düz mü?
Zemin sert mi?
Kaygan olmayan bir zemin mi?
Yardımcı olmak için yeterli sayıda Komiser var mı?
Bekleme Boksu alanı yeterli mi?
Giriş sıraları, masa, pasaportlar, hoparlör sistemi, gübre toplayıcısı organize edildi mi?
Seyirciler için yeterince yer var mı?
Seyirciler/at sahipleri kontrol kurulundan uzakta tutuluyor mu?

VI

Çalışma Sahaları
Çalışma için yeterince yer var mı?
Lonj ayrı bir yerde mi yoksa ayrı saatlerde mi yapılıyor?
Günlük çalışma için yeterli sayıda komiser mevcut mu?
Çalışma için bir zaman çizelgesi var mı?
Zeminin bakımı yapılıyor mu?
Müsabaka sahası ile aynı mı?
Sahalar numaralandırılmış mı?
Komiserler (ekler uyarınca) bilgilendirildi mi?
Komiserler için kötü hava koşullarına karşı korunaklar var mı?
At Ambülansı:
İş görecek durumda mı?
Bir araca mı bağlı?
Kolayca erişilebiliyor mu?
Anahtarı nerede?
Uygun şekilde teçhiz edilmiş mi?
Perde?
Kızak?
Yular ve yedek ipleri?
Sahanın girişi ambülansın kolayca geçebileceği kadar geniş mi?
Yanlış giden bir şeyler olursa, bir plan var mı?
Kim sorumlu?
Prova yapıldı mı?
Atın etrafına perde çekilmesini kim organize edecek?
İnsan Ambülansı ve doktor?

VII

Isınma
Giriş listeleri ve parkur izleri müsabakanın başlangıcından önce mevcut mu?
Müsabaka akışı nasıl organize edilmiş? Komiserlerin yardımcı olması gerekli mi?
(Eğer EVET ise, yeterli sayıda Komiser var mı?)
Lonj/düz yol çalışma alanları ayrı mı?
Isınma sahasının yanında bir nalbant bulunuyor mu?
Zeminin bakımı organize edilmiş mi?
HH ve Baş Komiser arasında irtibat var mı?
Ödül törenleri HH ve OK tarafından organize edildi mi?

