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”CODE OF CONDUCT”
1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.
2. Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare,
ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.
3. Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästen såväl som vid all veterinär
behandling.
4. Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen måste uppfyllas.
5. Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta
gäller också under transport av hästen.
6. Det är viktigt att ständigt verka för ökad utbildning och ökade kunskaper om hästhållning och träning.
7. För hästens bästa är det viktigt att ryttaren är kompetent och kunnig och dessutom i god fysisk
kondition.
8. Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning. Metoder som FEI
anser olämpliga får inte användas.
9. De nationella förbunden skall på ett lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, ridklubbar och distrikt
värnar om hästens välfärd.
10. De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa
och välfärd måste följas inte bara under tävlingar utan också under träning. Tävlingsregler och
bestämmelser måste ständigt granskas för att säkerställa hästens välbefinnande.
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I TILLÄMPNING
1.

Tillämpning och iakttagande av regler

1.1. Regler och anvisningar syftar till att ryttarna vid tävling skall få tävla under så lika förhållanden som
möjligt och bedömas efter samma normer.
I all tävlingsverksamhet skall fair play iakttas. Om en situation inte kan tolkas efter reglerna skall tolkning ske
efter andemeningen i de avsnitt som närmast har beröring med den uppkomna situationen eller enligt FEI:s
regler eller övriga regler som ligger till grund för dessa. I tveksamma fall skall ryttaren hellre frias än fällas.
1.2. I den allmänna delen av reglerna definieras huvudlinjerna för tävlingsverksamheten och ges de
bestämmelser som gäller alla grenar. Reglerna för de olika grenarna uppgörs på grund av FEI:s eller övriga
organisationers regler. De olika grenarnas regler kompletterar de bestämmelser som finns i den allmänna
delen med grenarnas speciella behov. De bestämmelser i grenreglerna som inte överensstämmer med den
allmänna delen skall godkännas av Finlands Ryttarförbunds (FRF) styrelse. Tävlingsarrangören uppgör
propositionen för tävlingen och svarar för tävlingens genomförande.
1.3. FRF:s styrelse eller av den utsedd person har rätt att besluta om undantag eller dispens gällande
tävlingsregler och de anvisningar som gäller tävlingsverksamheten samt ge tillämpningsdirektiv.
1.4.

Tävlingsgrenar och regler

1.4.1. Tävlingsgrenarna är hoppning, fälttävlan, dressyr, western, distans, körning, handikapp-ridning,
voltige och gångartstävling. FRF kan enligt ansökan ge tillstånd att arrangera tävlingar i övriga grenar.
1.4.2. De rättigheter och förpliktelser som enligt tävlingsreglementet tillkommer Finlands Ryttarförbund
(FRF) utövas av FRF:s styrelse. Styrelsen kan överföra beslutsfattandet i frågor som gäller tävlingsgren till
organ som är utsedda av styrelsen (Disciplinnämnd, Besvärsnämnd)
1.5. Bundna av reglerna är:
Ryttare som inlöst tävlingslicens samt ryttare som anmält sig till tävling på förbund, distrikt, klubb eller annan
nivå, funktionärer och tränare med licens, hästägare när de betalt årsavgift, föreningar samt deras
medlemmar, de funktionärer som är utsedda på tävling, publiken och övriga personer som befinner sig på
tävlingsområdet till lämplig del.
1.5.1. Personer som är bundna av reglerna och som deltar i tävlingar under FRF:s reglementen, förbinder sig
att följa de antidopingregler som fastslagits av Finlands Antidopingkommitté ADK rf.
1.6. Efterföljandet av regler
Tävlingsreglementet skall efterföljas på alla nivåer i den tävlingsverksamhet som är godkänd av FRF.
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II ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR I TÄVLINGSVERKSAMHETEN
2.

Ansvar och försäkringar.

Finlands Ryttarförbund rf. fritar sig sådant juridiskt eller ekonomiskt ansvar, som kan uppstå genom
tillämpning av bestämmelser och anvisningar i tävlingsreglementet och i fall att dessa inte tillämpas.
2.1.

Tävlingsarrangör

2.1.1. Tävlingsarrangören skall efterfölja reglementen och förbinder sig till de skyldigheter som reglementen
kräver. Tävlingsarrangören är själv ansvarig för eventuella administrativa och juridiska följder från tävlingen.
2.1.2. FRF har en ansvarsförsäkring som täcker de tävlingar som FRF:s medlemmar arrangerar enligt
tävlingsreglementet. Övriga tävlingsarrangörer svarar själva för sitt försäkringsskydd. Ersättning bestäms av
försäkringsvillkor.
2.1.3. Tävlingsarrangören skall genom försäkring eller på annat motsvarande sätt gardera sig mot skada i
samband med tävlingsarrangemang som inte avses i punkt 2.1.2.
2.1.4. FRF ombesörjer för sina medlemmar de Teosto och Gramex kostnader som uppstår i samband med
tävlingsverksamhet enlig FRF:s regler.
2.2.

Tävlande

2.2.1. Den tävlande deltar i tävling på eget ansvar. FRF har en olycksfallsförsäkring, som ersätter skada i
samband med tävling enligt försäkringsvillkor.
2.2.2. Hästägare, ryttare och hästskötare svarar personligen för skada som de eller deras hästar förorsakar
tredje part.
2.3.

Funktionärer

2.3.1. FRF har en olycksfallsförsäkring för sina medlemmar som enligt försäkringsvillkor ersätter olycksfall
som sker på tävlingar som arrangeras av FRF:s medlemmar enligt tävlingsreglementet.
2.3.2. FRF:s ansvarsförsäkring ersätter ekonomisk skada enligt försäkringsvillkor som FRF:s medlem orsakat
som funktionär på tävlingar som arrangeras av FRF:s medlemmar enligt tävlingsreglementet.
2.4.

Frivilliga medarbetare – talkoarbete

2.4.1. FRF:s olycksfallsförsäkring ersätter enligt försäkringsvillkor kostnader för olycksfall som drabbar
frivilliga medarbetare på tävlingar som FRF:s medlemsföreningar, godkända ridskolor eller hobbystall
arrangerar.
III DEFINITIONER
3.

Rätt att arrangera tävling

3.1. Tävlingar under FRF:s reglement kan arrangeras av ridföreningar som är registrerade hos FRF samt av
andra FRF:s medlemmar.
3.2. Enligt ansökan kan FRF bevilja tillstånd att arrangera tävlingar på olika nivåer till annan förening, person
eller sammanslutning.
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4.

Definitioner

4.1. FEI
Med FEI menas Federation Equestre Internationale, dvs. Internationella Ridsportsförbundet. FEI utfärdar
tävlingsreglementen som gäller internationella och olympiska tävlingar. Dessa regler beaktas i FRF:s
tävlingsverksamhet.
4.2. Tävling
Med tävling (tävlingsdagar, meeting) menas den helhet som tävlingsklasser och tillhörande arrangemang
under en eller påföljande dagar utgör.
4.2.1. Tävlingssituation omfattar tidsperioden, som börjar en timme innan tävlingens första start, eller den
till tävlingen tillhörande hästinspektionen och slutar en halv timme efter att sista klassens resultat publicerats.
4.2.2. Med klass menas en del av tävling där ryttaren får ett resultat som inverkar på resultatlistan.
4.2.3. Fas är en del av samma tävling eller klass där resultatet utgörs av det sammanlagda resultatet av flera
faser.
4.2.4. Omgång är en del av en klass, som består av två eller flera omgångar på samma eller avvikande bana,
och då resultatet från rundorna inverkar på slutresultatet.
4.2.5. Tävlingsserie är en helhet med godkända regler som består av flera olika tävlingar/klasser som
inverkar på slutresultatet.
4.2.6. Med deltävling menas klass/tävling där resultatet inverkar på ryttarens slutresultat. (FM)
4.3. KIPA
Den allmänna benämningen på FRF:s tävlingsdatabas, där förbundet publicerar tävlingskalendern samt
tävlingspropositionerna och som handhar anmälningarna till tävlingarna. Förutom tävlingsprogrammet
använder FRF även ett resultatprogram (Equipe).
4.4. Tävlingsområde
Med tävlingsområde menas det område inom vilket tävlingen arrangeras. Detta inkluderar tävlings- och
framridningsbanor, väg till- och från framridningsbanor, stallar och stallområden, hagar, paddockar
parkeringsområden, läktare, rutter som inritats på kartor, viloområden samt övrig plats för ridning eller
körning som tävlingsledningen anvisar.
4.5. Tävlingsbana. Med bana menas det inhägnade, eller på annat sätt markerade, område inom vilket
tävlingen äger rum.
4.6. Framridningsbana. Med framridningsbana menas det markerade och övervakade område där ryttare
förbereder sig för tävlingen.
4.7. Ritt/prestation
Ritten börjar då ryttare, på sin starttid med domarnas tillstånd, kommer in på banan eller rider över startlinjen
då ingen markerad bana finns. Ritten slutar när ryttaren efter sin ritt lämnar banan eller rider över mållinjen.
Ritten/prestationen kan inkludera inspektion, in- och utvägning, provtagning m.m. både före och efter ritten.
4.8. Häst/ponny
Med häst menas i dessa reglementen även ponny, eller andra hovdjur, ifall inte annat nämns.
4.9.

Hästinspektion
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Med hästinspektion menas då en veterinär i enlighet med reglementen eller propositionen, inspekterar
hästens hälsotillstånd och beslutar om hästens förutsättningar att delta i eller fortsätta tävlingen.
4.10. Funktionär. Med funktionär menas i dessa regler en person som tävlingsarrangören eller FRF har utsett
till en preciserad funktion.
4.11. Som stödperson för den tävlande menas hästens ägare och uppfödare, hästskötaren, tränaren,
närmaste anhöriga samt andra direkt till tävlingsprestationen medverkande personer.

IV TÄVLINGSGRENAR OCH STATUS
5.

Internationell tävling

5.1.

FRF:s styrelse beviljar tillstånd att arrangera internationella tävlingar.

6.

Nationella tävlingssystemet

Tävlingssystemets målsättning är att dra riktlinjer för tävlingsverksamheten samt säkerställa jämlika
tävlingsmöjligheter för tävlanden på olika nivåer samt förverkliga förbundets tävlingsstrategi.
FRF arrangerar tävlingar på fem nivåer (1-5). Beskrivning av nivåerna skrivs in i reglementen för de olika
tävlingsgrenarna.
V BESTÄMMELSER SOM GÄLLER RYTTAREN
7.

Ryttaren

Termen ryttare innefattar även kusk, person som förevisar häst och voltigör.
7.1.

Ryttarens skyldigheter

7.1.1. Ryttare som skall delta i tävling skall före hen anmäler sig kontrollera sin egen och hästens kvalifikation.
Om ryttare skall tävla utomlands skall hen skaffa ett special tillstånd enligt 15 §.
7.1.2. Ryttare skall fullfölja de förpliktelser som hen åtar sig vid anmälan till tävling och följa det gällande
tävlingsreglementet samt bestämmelser, anvisningar och beslut utfärdade av domarkollegiet och
funktionärer.
7.2. Då ryttaren rör sig på tävlingsplatsen till häst, skall ryttaren i alla tävlingsgrenar, undantagen voltige och
westernridning, alltid använda en fastsatt hjälm som fyller rådande EU-säkerhetsstandarder. Vad gäller
användandet av hjälm på tävlingsbanan, på uppvärmningen eller vid förflyttning från tävlingsområde till
annat, följs reglementet för de olika tävlingsgrenarna.
7.2.1. Fastsättning av videokamera på utrustning (hjälm, vagn etc.) är tillåtet endast med tillstånd av
överdomaren. Användandet av kamera kräver ryttarens tillstånd och är på dennes eget ansvar.
7.3. Ryttare med funktionsnedsättning (grupp I-IV) har rätt att använda sig av hjälpmedel i dressyr- samt
klasser för funktionsnedsatta, enligt vad som registrerats i ryttarens tävlingskort. Ryttare med
funktionsnedsättning kan, på basen av utlåtande av två officiella kontrollanter samt tränaren, även få rätt att
använda hjälpmedel i andra FRF:s tävlingsgrenar. Giltighetstiden är markerad i tävlingskortet. Ryttaren skall
visa tävlingskortet i tävlingskansliet, och den ifrågavarande klassens huvuddomare skall också informeras.

9
8.

Ryttarens åldersgränser och rätt att tävla

8.1. Seniorer
Ryttare är senior från och med det år hen fyller 18 år. Det finns ingen övre gräns.
8.2. Unga ryttare
Som ung ryttare räknas ryttare från och med det år de fyller 16 år, och till slutet av det år de fyller 21.
8.3. Juniorer
Som junior räknas ryttare till slutet av det år de fyller 18. Juniorers nedre åldersgräns samt rätt att delta i olika
nivåers tävlingar, fastställs i reglementen för de olika tävlingsgrenarna.
8.4. Ponnyryttare
Ryttaren är, då ryttaren rider med ponny, ponnyryttare till slutet av det år hen fyller 16. Den nedre
åldersgränsen för ponnyryttare bestäms i reglerna för de olika tävlingsgrenarna. I körning har ponnyekipagets
kusk ingen övre åldersgräns.
8.5. Barnryttare
Som barnryttare räknas ryttare till slutet av det år de fyller 14 år.
8.6. Rätt att delta i tävling
Reglementen för de olika disciplinerna kan begränsa rätten för andra än ryttaren att rida/köra häst som deltar
i tävlingen. I reglementen för de olika disciplinerna definieras de resultat som krävs för att få rätten att delta.
9.
10.

i Reserv
i Reserv

VI

SAMARBETSAVTAL OCH REKLAM

11.

Personliga sponsoravtal

Ryttare har rätt att göra ett personligt sponsorkontrakt, som skall godkännas av FRF. I enlighet med kontraktet
kan ryttaren få understöd för tävlings- och träningsutgifter. Kontrakten skall vara i enlighet med olympia- och
tävlingsreglerna.
12. Reklam på ryttarens klädsel, hästar och hinder.
Angående reklam följs de reklamregler som gäller enligt FEI:s General Regulations, bilaga 2.

VII

TÄVLINGSKVALIFIKATION, RYTTARENS OCH HÄSTENS TÄVLINGSLICENS

13.

Tävlingskvalifikation samt ryttarens tävlingslicens

13.1 En ryttare, som är medlem i FRF:s medlemsklubb och har betalat sin medlemsavgift har rätt att lösa
in licens och delta i tävlingsverksamheten. Licens för högre nivå ger rätt att delta i tävlingar på lägre nivå
enligt tävlingssystemet.
De olika licenserna är:
E- tävlingslicens
D- tävlingslicens
C- tävlingslicens
B- tävlingslicens
A- tävlingslicens
Internationell tävlingslicens
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FRF:s styrelse fastslår villkor för tävlingslicenserna samt deras pris årligen och de publiceras på förbundets
webbsidor. Licensavgifter kompenseras inte vid bytet av föreningen.
Ifall den tävlande deltar utan giltig tävlingslicens, är hens resultat ogiltiga.
13.2 Ryttare kan tillhöra flera klubbar men kan bara representera en klubb. Denna klubb kan finnas var
som helst oberoende av ryttarens bostads- eller studieort.
13.2.1 Ryttare kan byta klubb som hen representerar per kalenderår. Med tillstånd av FRF kan ryttare
byta klubb under pågående kalenderår om vägande skäl finns.
13.2.2 Ryttaren kan tävla om regionmästerskap bara i den region där den klubb hen representerar är
medlem i. Ryttaren kan tävla om bara ett regionmästerskap under samma kalenderår. Ryttare som
representerar klubbar som är verksamma i hela landet kan välja i vilken region de tävlar om mästerskap.
13.3 Att tävla utomlands
Ryttare kan tävla utomlands i FEI:s internationella tävlingar endast om de anmäls av FRF enligt FEI:s och FRF:s
anvisningar.
En häst som deltar i internationell tävling skall ha ett hästpass utfärdat av FEI eller ett av FRF fastställt
identifikationsbevis och hästen skall årligen registreras i FEI:s hästregister genom att betala den av FEI
fastställda årsavgiften.
13.3.1 Ryttare som är bosatta i Finland men ska tävla utomlands
Ryttare bosatta i Finland kan delta i tävlingar utanför Finland med skriftligt tillstånd av FRF där
giltighetstid och ryttarens prestationsnivå i gällande tävlingsgren är utskrivna. Ryttare skall dessutom ha
en tävlingslicens i Finland på motsvarande nivå. Tävlande på internationell nivå behöver därtill ha
reglementsenliga tillstånd av FEI samt FRF:s internationella tävlingslicens.
13.3.2 Ryttare stadigvarande bosatta utomlands
För att delta i tävlingar i andra länder än Finland, behöver den tävlande ett skriftligt tillstånd av FRF.
Tillståndet kan utfärdas utgående från de sista registreringarna gällande tävlarens nivå. Den tävlande skall i
övrigt uppfylla kraven för tävlingslicens i landet där hen bor. Tävlande på internationell nivå behöver därtill ha
reglementsenliga tillstånd av FEI samt FRF:s internationella tävlingslicens. Finländska ryttare som permanent
bor utomlands och inte tävlar i Finland, behöver inte FRF:s tävlingslicens eller vara medlem i en finsk ridklubb
för att tävla på nationell nivå utomlands.
13.4 Utländska ryttare i Finland
Utländska ryttare kan delta i FRF:s tävlingsverksamhet med en årligen förnyad tävlingslicens från sitt
hemland. J.m.fr hästens tillfälliga tävlingslicens.
14.

i reserv

15.

Tävlingslicens/identifieringshandling för häst

15.1. En häst som deltar i en tävling skall vara registrerad i Finlands Hippos hästregister.
15.2. Hästens årsavgift som berättigar hästen att tävla, skall betalas per kalenderår.
15.3. Hästen identifieringshandling (EU pass) eller en kopia av den skall på anfordran uppvisas på tävling.
15.4. FRF kan utfärda tillfällig tävlingsrätt till häst som inte har handlingar enligt paragraferna 15.1-15.3. FRF
fastställer priset samt grunder för utfärdande årsvis.
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15.5. En häst kan byta namn enligt FRF:s regler. Instruktioner publiceras på förbundets webbsidor.
15.6. Om ryttare deltar på en häst som inte har tillhörighet att delta i klassen är hens resultat ogiltigt. Häst,
som försäkringsbolag i Finland eller annat land betalat ut ersättning för, får inte delta i tävling i Finland.
16.

Liten häst och ponny

16.1. Liten häst
Det är möjligt att arrangera egna klasser för hästar med 148,1 – 156,1 cm i mankhöjd. I fråga om mätning och
dokumentering av mätresultatet följs de bestämmelser som finns för mätning av ponny.
16.2. Ponny
Kategorier för ponny enligt mankhöjd
Kategori I
mankhöjd 140,1 – 148,0 cm (körning 120,1 – 148,0 cm)
Kategori II
mankhöjd högst 140,0 cm (körning högst 120cm)
En ponny (en häst med mankhöjd högst 148,0 cm) kan delta i en klass för hästar.
16.2.1. Mätning av ponny
En ponny som deltar i ponnyklass skall ha ett mätningsintyg godkänt av FRF eller ett mätningsintyg godkänt i
hemlandet. FRF kan kontrollmäta en ponny/liten häst för att fastställa behörighet att tävla. Kontrollmätning
görs enligt FEI:s gällande praxis som publiceras på webbsidorna.
16.2.2. Ponnys mankhöjd antecknas i identifieringshandlingen/hästpasset eller i det av FRF godkända
mätningsintyget. Mätningsintyget eller identifieringsförhandlingen/hästpasset skall uppvisas i tävlingskansliet.
16.2.3. Ponnyn skall mätas årligen när den är 4-7 år. Mätresultat då ponnyn är 7 år är slutgiltigt.

VIII RÄTT ATT TÄVLA
17.

Tävlingsbehörighet eller kvalifikation

17.1. Med tävlingsbehörighet menas ryttares och/eller hästs rätt att delta i tävling eller klass enligt
tävlingsreglementet och propositionen.
Ryttaren svarar för sin och hästens tävlingsbehörighet. Om ryttaren är under 15 år gammal svarar hens
vårdnadshavare för ekipagets tävlingsbehörighet.
17.2. Hästens rätt att delta
Häst kan delta i en klass endast en gång. Tävlingsbehörigheten kan bestämmas i tävlingssystemet,
reglementen för de olika disciplinerna eller propositionen. Ryttare kan delta med flera hästar om inte annat
bestäms i propositionen eller reglementet för disciplinen.
18.

Hästens ålder

Häst kan delta i tävling från och med det år den fyller fyra (4) år
I årsklasstävlingar kan andra åldersgränser tillämpas.
19.

Övriga tävlingsbestämmelser

19.1. Vaccinering
Häst som deltar i tävling på nivå 2-5 skall vaccineras mot hästinfluensa enligt FRF:s bestämmelser som
publicerats på förbundets internet sidor.
19.1.1. Information om gjord vaccinering, införs i Finlands Hippos HEPPA-system varifrån information
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kopieras över till KIPA.
19.1.2. Om uppgift om vaccinering inte införts i KIPA, skall hästens identifikationshandling och
vaccineringsintyg uppvisas för tävlingsarrangören innan hästen får röra sig på tävlingsområdet.
19.1.3 Ifall det finns små avvikelser från vaccinationsbestämmelserna i hästens dokumenterade
vaccinationsuppgifter (jfr. FEI Vet Reg Ann II), kan hästen ändå tävla i den ifrågavarande tävlingen med
tillåtelse från veterinären/juryns ordförande. Innan nästa tävling bör hästens vaccinationer vara enligt
bestämmelserna. FRF kan påföra böter eller annat straff till tävlaren.
19.1.4 Om uppgifter om hästens vaccinering inte finns inskrivet i KIPA och vaccineringsintyg inte kan uppvisas,
får hästen inte delta i tävlingen.
19.2. Hästnummer
För att underlätta identifiering skall hästen bära en nummerlapp som skall vara synlig när hästen befinner
sig på tävlingsområdet. Detta gäller alla nivåers tävlingar.
19.3. Rött band i svansen
Häst, som kan vara farlig för andra hästar, skall på tävlingsområdet ha ett rött band i svansen. I reglementet för
disciplinen kan användandet av bandet förbjudas under tävlingsprestationen.

IX

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR TÄVLING

20.

§ Tävlingsansökningar

20.1 Tävlingsarrangören skall årligen ansöka om tävlingar på de olika nivåerna inom tidsramen som
fastslagits av FRF.
20.2 FRF eller regionen kan förbise ansökningar som kommit till deras kännedom efter dessa datum.
20.3 Orten för tävlingen bestämmer i vilken regions tävlingskalender den publiceras.
21.

Beslutanderätt

21.1. Överdomaren använder den beslutanderätt som tillhör FRF vad gäller propositionen, deltagarrätten och
regeltolkningar. Om samma tävling innefattar flera discipliner, skall en överdomare för tävlingen utses separat
för att handha gemensamma frågor.
21.2. Tävlingsarrangören skall följa de anvisningar som överdomaren ger.
21.3. FRF kan enligt grenreglerna överföra en del av det ansvar som tillkommer överdomaren till en teknisk
delegat (TD), som skall utses på samma gång som överdomaren.
22.

Vadslagning

Ryttaren, hens stödperson eller en medlem av laget får inte själv eller genom mellanhand slå vad om en
tävling där hen själv tävlar eller är funktionär. Förbudet gäller även tävlandens tränare och klubbledare samt
domare och funktionärer.

X

PUBLICERING AV RESULTAT

23.

Resultat
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Tävlingsarrangören överför resultaten för nationella och regiontävlingar i FRF:s tävlingsprogram där de
publiceras. Resultaten skall tillställas FRF i den form, och på det sätt och inom den tid som förbundet
föreskriver.
Korrigering av felaktiga resultat görs efter tävlingarna (§ 4.3.1.) av FRF.
24.

Championattecken och ranking

24.1. FRF utdelar årligen i alla grenar ett championattecken i silver till den seniorryttare och ponny- eller
hästekipage i körning med finskt tävlingstillstånd, som mellan 1.1 - 31.12 har placerat sig i FRF:s tävlingar och
internationella tävlingar som markerats i FEI:s informationssystem och samlat in det högsta antalet
rankingpoäng, dock minst 10 poäng.
24.2. FRF utdelar årligen ett championattecken i brons till en ung-, junior-, barn- eller ponnyryttare med finskt
tävlingstillstånd som mellan 1.1 – 31.12 har placerat sig i FRF:s tävlingar och internationella tävlingar som
markerats i FEI:s informationssystem och samlat in det högsta antalet rankingpoäng, dock minst 10 poäng.
24.3. Rankingsystemet är en 12 månaders fortlöpande mätare på ryttarnas och hästarnas inbördes
jämförelse.
24.4. För ryttare med finsk tävlingslicens räknas rankingpoäng för resultat på alla hästar.
24.4.1. Rankingpoäng får endast de hästar som finns i hästregistret som upprätthålls av Finlands Hippos eller i
FEI:s register då det gäller internationella tävlingar. För att få internationella rankingpoäng med en häst som
tävlar med en utländsk ryttare på internationell nivå skall dess information meddelas till FRF innan slutet av
året.
24.4.2. Resultat från nationella tävlingar utomlands räknas endast i fall att resultaten är fastställda av det
ifrågavarande förbundet. Ryttaren har ansvaret att tillställa FRF resultat från nationella tävlingar utomlands.
24.4.3. Poäng räknas endast för placering.
24.4.4. FRF fastställer tabellen för rankingpoäng och de principer och koefficienter som följs.

XI

ARRANGEMANG FÖR TÄVLINGAR

25.

Propositionen

25.1 Med proposition menas de anvisningar och bestämmelser som arrangören publicerar om tävlingen.
Propositionen för nationella tävlingar godkänns av överdomare eller av en av FRF utsedd person.
Arrangören skall följa de anvisningar som FRF gett om hur propositionen skall utformas, levereras och
godkännas.
25.2 Propositionen skall publiceras senast fyra (4) veckor innan tävlingens början.
25.2.1Tävlingsarrangören bör sända propositionen till ordföranden för juryn i den ifrågavarande tävlingen
för bekräftelse minst 14 dagar före publikationstidpunkten.
25.2.2 FRF kan påföra böter till tävlingsarrangören (€ 50,00/försenad dag) eller något annat straff ifall
propositionen inte publiceras i tid, eller ifall den ändras utan lov av juryns ordförande. FRF kan inhibera en
tävling som är markerad i tävlingskalendern (KIPA), ifall propositionen inte publicerats en vecka före
tävlingen eller p.g.a. annan giltig orsak.
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25.3 Överdomaren besluter om tolkningar i propositionen efter att ha hört arrangören och deltagarna.
25.4 Vid behov kan ändringar i tävlingsregler, anvisningarna i propositionen eller på rutter eller banor göras
med beslut av överdomaren. Alla ryttare som deltar i en klass eller tävling skall informeras om
förändringarna.
25.5 Propositionen skall innehålla uppgifter om tävlingsledare, överdomare, kontaktperson samt
övriga funktionärer enligt reglementet för disciplinen.
25.6 Övriga uppgifter
Propositionen kan kompletteras med informationsblad som publiceras senast dagen innan tävlingen. I
KIPA eller i informationsbladet skall finnas tävlingens planerade tidtabell, förteckning över funktionärer,
startlistor, hästförteckning samt andra för tävlande och publik nödvändig information.
26.

Inställande av tävling

26.1. Arrangören kan med tillstånd av överdomaren och/eller FRF inställa en klass eller tävling eller skriva
om propositionen endast om alla berörda personer kan underrättas senast 48 timmar innan tävlingen.
Meddelandet görs i KIPA och skickas per e-post/sms till alla anmälda. Inbetalade tävlingsavgifter skall
återbetalas för inställd tävling eller klass.
Om inställandet inte kan göras på ovan nämnt vis skall tävlingen eller klassen genomföras om inte annat
överenskommits med alla anmälda ryttare.
26.2. Ifall av arrangören oberoende orsaker (Force Majeur) hindrar att klassen eller tävlingen slutförs, kan
arrangören med överdomarens stöd och efter att ha hört experter, besluta om att avbryta eller inställa
klassen. Alla anmälda tävlanden skall informeras om beslutet. Ifall den avbrutna klassen inte kan fullföljas,
beslutar överdomaren, efter att ha hört tävlingsledaren, om klassens prispengar, resultat och betalningar.
27.

Anmälningar

27.1. Anmälning till tävling sker via KIPA. I de discipliner där KIPA inte är i bruk skall FRF:s
anmälningsblankett användas. Arrangören behöver inte beakta anmälningar som är ofullständiga, oklara
eller inte följer anvisningar i propositionen och tävlingsbestämmelser.
27.2. Anmälningen skall göras i KIPA eller levereras till arrangören senast kl. 24.00 den dag då
anmälningstiden utgår enligt anvisningar i propositionen. Ryttaren kan annullera sin anmälning i KIPA före
anmälningstiden gått ut.
27.3. Vid användandet av nätbetalning sker anmälningen enligt separata anvisningar. Anvisningarna
publiceras på FRF:s webbsidor. FRF ansvarar inte för de kostnader som kan uppstå vid driftstörningar i
nätbetalningen.
27.4. Anmälan till klassen görs enligt anvisningarna i propositionen eller reglementet för disciplinen.
28.

Efteranmälningar

28.1. De anmälningar som inkommit efter anmälningstidens utgång anses som efteranmälningar. Förutom
anmälningsavgiften kan arrangören kräva efteranmälda att betala en efteranmälningsavgift i enlighet med
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propositionen. Denna efteranmälningsavgift kan vara högst lika stor som anmälningsavgiften.
28.2. Till tävlingen eller skilt i propositionen nämnda klasser kan man efteranmäla sig endast ifall det getts
sådan möjlighet i propositionen. Efteranmälning skall göras senast till och med den tidpunkt som uppgetts i
propositionen. I propositionen skall det nämnas på vilka grunder arrangören accepterar
efterhandsanmälda.
28.3. Innan utgången av anmälningstiden kan tävlande och hästar byta klass eller anmäla sig till andra
klasser i enlighet med reglementet för disciplinen, propositionen, informationsbladet eller reglerna för
serietävlingen. För ändringar kan faktureras en skild efteranmälningsavgift som uppgetts i propositionen.
28.4. I reglementet för disciplinen uppges resultatkrav enligt vilka tävlarna har rätt att delta i olika nivåers
tävlingar och klasser.
29.

Tävlingsavgifter

29.1 Deltagaravgiften består av anmälnings- och startavgiften och av övriga tävlingsavgifter som
uppbärs av arrangören och som härrör sig från deltagandet i tävlingen, som t.ex. veterinär-,
säkerhets-, box- och elavgift samt till FRF betalad tävlingsexpeditionsavgift för varje klass. Dessa
avgifter skall specificeras i propositionen. Anmälnings- och startavgiften kan slås samman till en
deltagaravgift. Anmälningsavgiften skall vara lika stor som eller mindre än startavgiften.
29.2 Återbetalning av avgifter
29.2.1 Annullering innan anmälningstidens utgång
Tävlingsavgifterna återbetalas i sin helhet om ryttaren eller den som anmält hästen annullerar
anmälningen före anmälningstidens slut.
29.2.2 Annullering 24 timmar innan tävlingen startar/tiden för annullering som meddelats i propositionen
(dressyr)
Ifall den tävlande senast 24 timmar innan tävlingen/tiden för annullering som meddelats i propositionen,
meddelar att ekipaget inte deltar i tävlingen/klassen, återbetalas startavgiften i sin helhet eller hälften av
deltagaravgiften och de andra tävlingsavgifterna i sin helhet. I förhand betalade anmälnings-, box- eller
elavgifter återbetalas inte.
29.2.3 Hästgranskning
Ifall ekipaget inte kan delta i klassen/tävlingen på grund av i propositionen meddelad hästgranskning,
återbetalas inte tävlingsavgifterna.
29.2.4 Annullering innan utgången av tiden för startbekräftelse eller startannullering
Ifall den tävlande annullerar sitt deltagande i klassen/tävlingen innan utgången av tiden för startbekräftelse
eller startannullering, återbetalas startavgiften i sin helhet eller hälften av deltagaravgiften.
29.2.5 Ingen annullering
Ifall den tävlande inte annullerar sitt deltagande i klassen/tävlingen innan utgången av tiden för
startbekräftelse eller startannullering, återbetalas inga avgifter.
29.2.6 I klassen deltar 1-2 tävlanden
Ifall det i en klass/tävling, där det inte utbetalas pris, endast deltar 1-2 tävlanden, återbetalas startavgiften
eller hälften av deltagaravgiften.
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29.2.7 Tävlingen eller klassen annulleras enligt § 26.1
Ifall tävlingen eller klassen annulleras enligt § 26.1, återbetalas tävlingsavgifterna i sin helhet.
29.2.8 Tävlingen eller klassen annulleras enligt § 26.2
Ifall tävlingen eller klassen annulleras enligt § 26.2, återbetalas startavgifterna i sin helhet eller hälften av
deltagaravgiften till de ekipage som inte kunnat delta i tävlingen eller till alla ifall pris inte utbetalas i
klassen.
29.2.9 Klassens bedömning ändras genom överdomarens beslut
Ifall klassens bedömning ändrar från den i propositionen meddelade, kan överdomaren efter att ha hört
alla parter, besluta om eventuell återbetalning av avgifter.
29.2.10 FRF:s startavgift
FRF:s startavgift returneras inte om ryttaren inte deltar i klassen/tävlingen. FRF fakturerar dess startavgift
från arrangören om arrangören avbokar tävlingen eller klassen. FRF returnerar FRF:s startavgift till ryttarna.
29.3 Den tävlande skall betala obetalade tävlingsavgifter inom fem (5) bankdagar från att tävlingen
slutat. Disciplinnämnden kan döma ett straff om avgiften inte betalas.
29.4 Prispengar samt återbetalning av de betalningar som den tävlande har rätt till
29.4.1 Ifall anmälan annulleras innan utgången av anmälningstiden, återbetalas avgifterna inom fem (5)
bankdagar från utgången av anmälningstiden.
29.4.2 Prispengar samt andra återbetalningar betalas inom fem (5) bankdagar efter tävlingens slut. Ifall
betalningen inte sker inom denna tid, kan FRF påföra ordningsbot eller annat straff till arrangören.
30.

Startordning

30.1. Ryttarna startar i den ordning arrangören lottat eller i serietävlingar enligt respektive regler.
Ordföranden i domarkollegiet kan, om goda grunder finns, besluta om förändring i startordningen.
30.2. Om ryttaren startar med två eller flera hästar skall hen placeras i startordningen så att hen har tid att
rida fram sina hästar.
30.3. De efteranmälda startar i början av klassen så att den som anmält sig sist startar först osv. Ordföranden i
domarkollegiet kan besluta om att placera ett efteranmält ekipage t.ex. på en utebliven ryttares plats i
startordningen.
31.

Placering

31.1. Den tävlandes resultat berättigar till placering endast ifall det i klassen deltagit minst tre tävlanden.
Endast ryttare med godkänt resultat kan vara placerad.
31.2. Antalet placerade bestäms av hur många tävlanden som deltagit i klassen enligt följande:
Antal startande

antal placerade

minst 3

1

4-8

2

9-12

3

13-16

4

17
17-20

5

samt därefter en placerad per var 4:e startande.
32.

Pris

32.1 Med pris menas de heders- och varupris eller/och premier som ges till placerade ryttare. Heders- och
varupris tillhör ryttaren, rosetten och premierna tillhör hästägare.
32.2 Priserna skall delas ut genast när resultaten har fastställts till ryttaren, hästägaren eller annan person
med fullmakt. Arrangören skall betala premierna inom fem (5) bankdagar efter tävlingen.
32.3 Arrangören kan även dela ut pris till ryttare som inte placerat sig i tävling/klass.
32.4 Ryttaren bör delta i prisutdelning i tävlingsutrustning enligt anvisning av arrangören.
32.5 Ryttare som placerar sig i tävling bör få rosett och i propositionen meddelat pris. Värdet av priset är
definierat i reglementet för disciplinen. Värdet på priset till segraren får inte överskrida 1/3 del av det
totala värdet på priserna i klassen. Avvikelser kan göras i speciella tävlingar och klasser med tillstånd av
FRF.
32.6 Delad placering
Om två eller flera ryttare placerar sig lika, summeras de lika placerades premier och delas mellan de lika
placerade. De lika placerade får rosett och lottning sker om varu-/hederspriser.
32.7 Extra placering
Om ryttaren inte kan ges ett rätt resultat på grund av fel av domare eller funktionär eller rådande
omständigheter kan ryttaren ges möjlighet att rida på nytt. Om detta inte är möjligt kan domarna ge
ryttaren en extra placering lika med en annan tävlande.
De båda lika placerade ryttarna får rosett och premie enligt propositionen. Domarna besluter om hur
heders-/varupriser utdelas.
32.8 Färg på rosetter
1. pris

blåvit

1 pris, hoppning bed. A.1 och A.0
samt distansritt på idealtid

rödvit

2. pris

blå

3. pris

vit

4. pris

röd

5. pris

gul

6. pris och följande

grön

33 § Reserv
33.

Speaker

När ryttaren startar skall hens namn, hästens namn och namnet på den klubb hen representerar läsas upp.
På nivå 4-5 skall även hästägarens namn nämnas.
34.
35.
36.

i reserv
i reserv
i reserv
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XII

REGLER FÖR FINSKT MÄSTERSKAP

37.

Finskt mästerskap

37.1. Finskt mästerskap är öppet för finska medborgare och för andra länders medborgare som stadigvarande
bor i Finland, vilka representerar en klubb som är medlem i FRF och deltar med hästar som har tävlingstillstånd
enligt § 15., på hästar som getts ett tävlingsnummer av FRF eller Finlands Hippos.
37.2. Tävling för Finskt mästerskap kan arrangeras ifall i FM-klassen eller den sista deltävlingen/-provet deltar
minst tre (3) deltagare som tävlar om mästerskapet.
37.3. De tre bästa, som fått ett godkänt resultat tilldelas medalj. Segraren utses till Finsk mästare på
tävlingsplatsen. FRF fastställer mästerskapet genom att publicera det officiellt.
38.

Finskt mästerskap; grenar och kategorier

38.1. Finskt individuellt mästerskap och lagmästerskap kan ordnas i följande grenar förutsatt att i den
ifrågavarande grenen arrangeras minst tre tävlingar på nivå 3-5 under kalenderåret: Hoppning, Fälttävlan,
dressyr, westernridning, distansritt, körning, handikapp-ridning och gångartstävling.
38.2. Tävling om Finskt mästerskap kan ordnas för följande kategorier: seniorer, unga ryttare, juniorer,
barnryttare, ponnyryttare samt andra grupper som upptagits i reglementet för den ifrågavarande
tävlingsgrenen.
38.3. 38.3 FRF bestämmer årligen i vilka grenar och grupper det tävlas om i FM.
39.

Särbestämmelser för tävlingar om Finskt mästerskap

39.1. Ryttare kan delta endast i en tävling om Finskt mästerskap i varje gren under ett kalenderår. En
ponnyryttare kan dock i samma gren tävla om Finskt mästerskap på ponny och Finskt juniormästerskap på häst
eller annan ponny, eller barnryttares mästerskap med häst eller med annan ponny.
39.2. Ryttaren kan delta i olika ålderskategorier om Finskt mästerskap i olika grenar.
39.3. Ryttare som deltar i tävling om Finskt mästerskap skall vara minst 12 år gammal.
40.

Andra mästerskapstävlingar

40.1. Mästerskapstävlingar
Förutom eller i stället för tävlingar om Finskt Mästerskap kan gren- och hallmästerskapstävlingar för olika
åldersgrupper och hästraser arrangeras enligt FRF:s beslut eller reglementet för disciplinen.
40.2. Regionala mästerskapstävlingar
FRF:s regioner kan arrangera regionala mästerskapstävlingar i olika discipliner, för olika ålderskategorier i
enlighet med tävlingsregler som fastslagit av regionens styrelse. Regionala mästerskap kan även arrangeras
som gemensamma mästerskap av fler regioner tillsammans.

XIII

FUNKTIONÄRER PÅ TÄVLING

41.

Funktionärsrättigheter

41.1. FRF beviljar/upphäver funktionärsrättigheter enligt reglementen för de olika disciplinerna eller FRF:s
utbildningssystem. Tiden för rättigheterna fastslås i reglementen för de olika disciplinerna.
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41.2. FRF besluter om deltagandet i FEIs funktionärsutbildning samt ansökan om internationella
funktionärsrättigheter.
42.

Tävlingsledning samt opartiskhet

42.1. Till varje tävling skall arrangören utse en tävlingsledare och en ordförande för domarkollegiet samt
övriga domare och funktionärer enligt grenreglerna.
42.2.1 Opartiskhet/intressekonflikt/jäv
Intressekonflikt är ett familje-, släkt- eller ekonomiskt förhållande som kan inverka på objektiviteten i
funktionärens beslutsfattande i fråga om klass, tävling eller övrig verksamhet i samband med FRF:s
tävlingar.
42.2.2. I fall av intressekonflikt kan en person som lyder under detta reglemente, inte ensamt göra beslut i
ärenden rörande rätten att delta eller bestraffning. Hen kan inte ensam vara domare eller vara medlem av
domarkollegiet i grenar där ryttare bedöms och inte heller vara tidtagare i tävling där tiden avgör.
42.2.3 Tävlingens veterinär, domare, banmästare eller steward kan inte delta som tävlare i en klass i GP-serier,
Finskt mästerskap eller regionalt mästerskap.
43.

Tävlingsledarens uppgifter

43.1. Tävlingsledaren svarar för utarbetandet och verkställandet av propositionen, tidschemat,
säkerhetsplanen och av övriga liknande handlingar samt sköter organisering av tävlingen och övervakar
funktionärernas arbete. Tävlingsledaren svarar för den del av tävlingens genomförande som inte tillhör
domarkollegiets ansvar.
44.

Domarkollegiets ansvar och uppgifter

44.1. För en tävling skall arrangören utse en överdomare samt ett lämpligt antal domare.
44.2. Överdomare
44.2.1. Överdomaren representerar FRF och svarar för att reglerna efterföljs och att resultaten är rätt under
tävlingens gång (§ 4.3.1.). Hen leder domarkollegiet och fördelar uppgifterna rationellt mellan domarna samt
ger förhållningsorder till stewards och svarar för deras verksamhet.
44.2.2. Överdomaren besluter med tävlingsledaren om domarnas antal och om behovet att utse stewards.
44.2.3. Överdomaren godkänner propositionen för en nationell tävling före den publiceras och fastställer vid
behov de förändringar som görs i propositionen samt kontrollerar och godkänner tävlingsarrangemangen före
tävlingens början.
44.3. Domarkollegiet
I tävlingar skall en av domarna som ingår i domarkollegiet vara godkänd av FRF och hens uppgift är att svara
för att FRF:s regler efterföljs. I tävling på nivå 3-4 skall minst en av domarna vara medlem i en annan klubb
eller sammanslutning än den som arrangerar i fråga varande tävling. Funktionärer som godkänts av FEI eller
nationella ridförbund kan fungera i domarkollegiet eller i andra funktionärsuppgifter.
44.3.1. Domarkollegiets uppgifter
–
svara för övervakning av stall och framridning
–
vara närvarande på hästbesiktningar
–
ta hand om chefstewardens uppgifter på tävling där steward inte är utsedd
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–
–
–
–

kontrollera banor, skyltning, hinder samt övriga anordningar
försäkra sig om att funktionärerna klarar sin uppgift
underteckna resultatprotokollet och ange tidpunkt för klassens fullföljande
behandla i stycket XVII beskrivna disciplinära uppgifter

44.3.2. Genom beslut av överdomaren kan en del av domarkollegiets uppgifter överföras till en teknisk
delegat eller steward.
44.4. Disciplinsteward/ Steward
Stewarden är en tävlingsfunktionär som har till uppgift att i samarbete med domarkollegiet övervaka hästars
välbefinnande och att reglementen efterföljs samt säkerställer den allmänna säkerheten på tävlingsplatsen.
44.4.1. Om steward inte utses fördelas uppgifterna mellan domarna.
I en tävling av nivå 2 skall steward utses och på nivå 3-5 utses en steward med behörighet för den specifika
tävlingsgrenen.
44.4.2. Stewarden lyder under överdomaren och/eller som medlem i domarkollegiet.
44.5. Chefsteward
Tävlingsarrangören kan utse en chefsteward, som leder de övriga stewards och rapporterar till överdomaren.
44.5.1. I Finska mästerskap skall en chefsteward utses.
Personen som fungerar som chefsteward i Finska mästerskap skall ha behörighet av en FEI steward för
ifrågavarande tävlingsgren eller ha både domar-och stewardbehörighet i ifrågavarande tävlingsgren.
45.

Ersättning för kostnader samt arvode

Reseersättning och traktamente betalas till domare eller annan funktionär, som på begäran av arrangören
reser från sin hemort till tävlingen, enligt FRF:s gällande resebestämmelser om inte annat överenskommits.
Överenskommelse on arvode skall göras på förhand.
46.

Lagledare

För lagtävling skall varje lag utse en lagledare vars uppgift är att göra startanmälan, besluta om lagets
sammansättning och startordning inom laget. Ryttare kan vara lagledare.

XIV OMSORG OM HÄST OCH RYTTARE
47.

Omsorg om häst och ryttare

47.1. Olycksfallsvård skall vara ordnad så att skadad ryttare, häst, funktionär eller åskådare snarast kommer
under sakkunnig vård. Närmare krav är specificerade i reglementen för de olika disciplinerna.
47.2. Arrangören skall på förhand meddela kommun- eller stadsveterinären om tävlingen, så att hen har
kännedom om lokala tillställningar som innefattar djur och kan förbereda sig för behov av veterinär.
Arrangören skall dessutom ge övrig behövlig upplysning.
47.3. Hästbesiktning verkställs av veterinär som det förutsätts i reglerna för FM, serietävlingar och olika
grenar.
48. Räddningsplan
48.1. Arrangören skall utarbeta en skriftlig säkerhetsplan eller ett säkerhetsdokument enligt anvisning av
konsumentämbetet, följa det, samt utse en säkerhetsfunktionär.
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XV

HÄSTSKYDD

49.

Otillåten behandling av häst

49.1. På ridtävlingar i Finland efterföljs den finska djurskyddslagen och förordningen samt andra instruktioner
och bestämmelser som berör hästens välbefinnande och skötsel.
49.2. Otillåten behandling av häst är att utsätta den för ansträngning den inte har tränats för, oskäligt
hårdhänt tillrättavisande och skolning, att använda osakligt våld och att underlåta skötsel avsiktligt eller på
grund av likgiltighet.
49.3. Otillåten behandling av häst är alltid förbjudet i all verksamhet i samband med ridning såsom tävling,
träning och hobbyridning.
49.4. Häst får inte skolas eller användas på ett sätt som skadar hästens hälsa eller välbefinnande.
49.5. FEI Code of Conduct
De anvisningar och bestämmelser som FEI har fastställt gällande hästens behandling (FEI Code of Conduct) skall
efterföljas i all verksamhet inom FRF.
50.

Startförbud

50.1. Ordföranden i domarkollegiet och/eller veterinär kan ge startförbud eller utesluta häst på grund av hälta,
brist på prestationsförmåga eller dålig allmänkondition.
Beslutet om att utesluta häst av ordföranden i domarkollegiet eller veterinär kan inte överklagas.
50.2. Dräktigt sto (5-11 månader) eller sto med föl (under 4 månader) kan inte delta i tävling.
50.3. Domarna kan, efter att ha hört ryttaren, ge startförbud i klass eller tävling om de anser att tävlandet
medför en uppenbar skaderisk för ryttare eller häst eller om tävlandet hotar säkerheten av funktionärer eller
åskådare.
50.4. Domarkollegiet och veterinären har rätt att ge starförbund till ryttare, om de anser att ryttarens
storlek/vikt inte är i rätt proportion till hästens/ponnyns storlek.

XVI ANVÄNDING AV LÄKEMEDEL
51.

Hästens medicinering

51.1. FRF:s läkemedelsinstruktioner och regler om dopingkontroll efterföljs på tävlingar under FRF:s
reglemente. Dessa regler följer ikraftvarande djurskyddslagen samt FEI:s regler och bestämmelser.
Det är förbjudet att vid tävling eller annan jämförbar prestation inverka eller försöka inverka på hästens
prestationsnivå med kemiska ämnen, läkemedel, övriga preparat som piggar upp, stimulerar, lugnar,
förstärker, försvagar, bedövar eller undanröjer inflammationssymptom.
51.1.1. Finlands Antidopingkommitté för Djursport ger bestämmelser och anvisningar om provtagning och
uttalanden om misstänkta förseelser mot dopingreglerna.
51.2. Medicinering
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51.2.1. Enligt Djurskyddslagen är det förbjudet att konstgjort, med medicin eller övriga preparat, inverka på
hästens prestationsnivå för att höja, minska eller upprätthålla den.
51.2.2. En häst får endast behandlas med läkemedel som enligt finsk lagstiftning är godkända att användas på
hästar. Receptbelagda mediciner för hästar skall vara utskrivna eller tillhandahållna av veterinär. Spår av
medicin för hästar får inte förekomma i hästen under en tävling. Det är obligatoriskt att föra bok över all
medicinering och behandling av hästen och det skall vara möjligt att granska bokföringen. Närmare
instruktioner över bokföringen av medicineringen ges i instruktionerna för medicinering. EVIRAN OHJE
155090/1, 11/09
51.2.3. Urin-, blod- eller övriga prov som tagits av en häst får inte innehålla ämnen som inte är kroppsegna då
hästen tävlar.
51.2.4. Spår av läkemedel får inte förekomma oberoende om de möjligen haft inverkan på hästens
prestationsförmåga
51.3. Mediciner och behandling
51.3.1. Totalt förbjudna läkemedel och behandlingar är bl.a.:
- tillväxthormon
- anabola steroider
- övriga läkemedel som enligt lagstiftning inte får användas på häst
- tillförsel av blod, eller försök att inverka på hästens prestation med att öka röda blodkroppar, exempelvis
genom hormoner av typen erytropoietin
- radioaktiva implantat; en utländsk häst eller en importerad häst får tävla med implantat om bestrålningen
inte överskrider värdet av bakgrundsstrålning.
- nervsnittning i extremiteter via operation, frysning eller med kemiska medel
Förbjudna preparat och metoder är även de av FEI definierade övriga preparaten och metoderna (Banned
Substances and Methods)(Controlled Substances) som finns upptagna på bland annat http://www.feicleansport.org.
51.3.2. Receptbelagda läkemedel som används på häst skall vara utskrivna eller utgivna av veterinär. Ryttaren
skall följa gällande bestämmelser och karenstider efter varje behandling. All medicinering skall bokföras och
bokföringen skall kunna granskas. Anvisningar om medicineringsbokföring ges i Läkemedelsinstruktionerna.
51.3.3. FRF:s styrelse kan enligt anhållan ge ett undantagstillstånd för användning av vissa namngivna
läkemedel eller liknande.
51.4. Dopingkontroll
51.4.1. Anvisningar om dopingkontroll, provtagning och analysering har publicerats i FRF:s Antidopingprogram
och Läkemedelsinstruktionerna.
51.4.2. Om någon vägrar ställa hästen till förfogande för dopingprov skall detta betraktas som medgivande till
regelbrott i läkemedelsanvändning. Ryttaren skall på begäran ställa hästen tillförfogande för upprepad
provtagning.
51.5. Förseelse mot regler för användning av läkemedel
51.5.1. Om hästens urin-, blod eller annat prov innehåller otillåtna substanser är det fråga om förseelse mot
regler för användning av läkemedel.
51.5.2. Finlands Antidopingkommitté för Djursport behandlar misstänkta förseelser mot regler för användning
av läkemedel och ger uttalande till FRF:s Disciplinnämnd. Ryttaren skall höras före saken behandlas.
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51.5.3. Påstådd förseelse för användning av läkemedel/doping kan även påvisas på annat pålitligt sätt, t.ex. via
en bekännelse.
51.6. Förseelser mot regler för användning av läkemedel är bl.a.:
Användning av kontrollerade ämnen, fastställda och listade av FEI (Controlled Medication Substances) och FEI
Vet Reg. art. 1046, och användning av förbjudna ämnen och metoder, fastställda och listade av FEI.
Styrelsen för FRF eller disciplinnämnden kan pålägga tävlingsförbud till hästen som gett provet
innehållande spår av det övervakade ämnet och ryttaren, minst tills saken behandlats.
51.6.1. Dopingförseelse
Det är fråga om dopingförseelse om det använda ämnet har upptagits i FEI:s lista på förbjudna ämnen (Banned
Substances), är ett annat förbjudet preparat eller en metod (Banned Methods). Användningen av mediciner
och metoder som upptagits i paragraf 51.3.1. är dopingförseelser. FRF pålägger tävlingsförbud för hästen tills
styrelsen för FRF hunnit behandla ärendet.
51.7. FRF:s styrelse besluter om straff på basis av utlåtande från Finlands Antidopingkommitté för
Djurtävlingar.
51.8. Maximalt straff för ryttare är tävlingsförbud på livstid om det är frågan om återkommande eller upprepat
brott mot regler för användning av läkemedel.
52.
53.

XVII
54.

i reserv
i reserv

RYTTARENS MEDICINERING, FÖRBJUDNA SUBSTANSER OCH METODER
Antidoping reglerna

54.1. FRF iakttar Finlands antidopingregler och beslut som den av Finlands Antidopingkommitté (ADK) tillsatta
övervakningsnämnd enligt sin befogenhet gjort.
54.2. FRF iakttar Finlands Antidopingkommittés (ADK) regler för testning och den årligen utkommande
förteckningen ”Idrottens förbjudna medel och metoder” samt möjliga tillägg som uppdateras på ADK:s
webbplats www.antidoping.fi
54.3. Ryttare, tränare och funktionärer är förpliktade att bekanta sig med gällande dopingregler och att iaktta
dem.
54.4. Dopingtester kan i Finland göras på initiativ av ADK, NOK, WADA, FRF och FEI. Ryttare kan tas ut för
kontroll när och var som helst under tävling och vid andra tillfällen.
54.5. Påstådd förseelse för användning av läkemedel/doping kan även påvisas på annat pålitligt sätt, även via
en bekännelse.
55.

Alkohol, droger och rökning

55.1.1 En person, som är bunden av reglementet och är onykter får inte fungera som funktionär eller tränare
och får inte hantera hästar på tävlingsplatsen under pågående tävling. Ryttare får inte tävla eller rida fram
sin häst alkoholpåverkad (alkoholmängd i blodet 0.5 promille eller mer).
55.1.2 Halten av alkohol mäts i utandningsluften och/eller blodet. Mätningen övervakas av överdomare,
säkerhetsansvarig och/eller tävlingens läkare. Om halten av alkohol i blodet är 1,0 promille eller mer skall fallet
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rapporteras till FRF:s Disciplinnämnd, som besluter on straff.
55.1.3 Om en person, som är bunden av reglementet vägrar att ställa sig till förfogande för alkotest, får hen
inte tävla, hantera häst på tävlingsområdet eller vara funktionär och domarkollegiet kan besluta om att
avlägsna personen i fråga omedelbart från tävlingsområdet.
55.1.4 Om domarkollegiet har en befogad misstanke om att en person som är bunden av reglementet intagit
annat berusningsmedel får hen inte tävla, hantera häst eller vara funktionär.
55.2 Rökning och användning av tobaksprodukter är förbjudet där tävlingsprestationen äger rum och på
åskådarläktare. För överträdelse kan en person som lyder under detta reglemente bestraffas (TR I § 59).
Övervakning av förbudet är på arrangörens ansvar.
55.2.1 Arrangören kan hänvisa plats för rökning.
56.
57.

i reserv
i reserv

XVIII DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER OCH RÄTTSKYDD
58.

Behöriga organ

58.1.1 Styrelsen har befogenhet att behandla och göra beslut gällande förbundets disciplinära ärenden.
Styrelsen kan även delegera ärenden till andra organ.
58.1.2 Styrelsen utser en disciplinnämnd för att handha förbundets disciplinära ärenden och bekräftar
direktiven för nämnden. Disciplinnämndens beslut kan överklagas till besvärsnämnden som utnämns
av FRF:s förbundsmöte.
58.1.3 Besvärsnämndens beslut kan överklagas till Idrottens rättsskyddsnämnd.
58.2 Styrelsen behandlar även andra i dessa regler ålagda disciplinära ärenden. Beslut som gäller disciplinära
ärenden gjorda av styrelsen kan överklagas till Idrottens rättsskyddsnämnd.
58.2.1 Då ärendet behandlas i styrelsen, skall den berörda parten alltid ges tillfälle att bli hörd. Därtill kan
vittnen och specialister höras. Hörandet sker antingen skriftligt eller muntligt. Ifall av muntlig behandling skall
protokoll uppgöras. Även annat till ärendet hörande material kan tas i beaktande.
Styrelsen ger ett skriftligt och motiverat beslut i ärendet.
58.3. Disciplinnämnden har befogenhet att behandla och göra beslut samt utfärda straff i följande ärenden:
- Regelbrott samt överklaganden av domarkollegiets beslut;
- Beslut om påföljd då domare eller steward som beslutat om bestraffningen påyrkar det i samband med gult
eller rött kort;
- Sådana regelbrott som inte behandlats på tävlingsplatsen under tävlingens gång.
- andra ärenden som utsetts till dess behandling av styrelsen
58.4 Besvärsnämnden har behörighet att handlägga ändringssökande i disciplinnämndens beslut och göra
beslut i ärendet. Besvärsnämnden består av fem ledamöter med mångsidig erfarenhet av hästsport.
Besvärsnämndens ordförande och viceordförande bör ha högre juridisk högskoleexamen. Besvärsnämnden är
beslutför då ärendet handläggs av tre ojäviga ledamöter. En av ledamöterna bör vara ordförande eller
viceordförande. Besvärsnämnden utnämns av förbundets allmänna möte för ett kalenderår i sänder. En
ledamot eller suppleant i disciplinnämnden kan inte samtidigt fungera som ledamot i besvärsnämnden.
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59.

Regelbrott

59.1. En person som är bunden av reglementet kan göra sig skyldig till brott mot reglementet i samband med
en tävlingssituation eller utom tävlingssituation på sätt som reglerna närmare definierar. Straffbara regelbrott
är följande:
- bruk av förbjudna substanser,
- olämplig behandling av hästen,
- osportsligt uppförande,
- övriga förseelser
59.1.1 Användandet av förbjudna preparat, för den tävlande eller hästen, är förbjudet enligt paragraferna 51,
54 och 55.
59.1.2 Olämplig behandling av hästen är alltid förbjudet på tävling eller utanför tävlingsplatsen. Olämplig
behandling av hästen är speciellt:
- uppsåtligt orsakande av smärta,
- osakligt bruk av våld och/eller alltför kraftig bestraffning,
- underlåtenhet av vård som är uppsåtlig eller beror på likgiltighet,
- barrering,
- användandet av förbjuden utrustning eller utrustning som orsakar hästen smärta
59.1.3 Osportsligt uppförande är alltid förbjudet på tävlingsplatsen och i tillämplig omfattning även utom
tävlan. Osportsligt uppförande är bland annat:
- bruk av substanser, som är främmande för sporten, vilket omfattar bruk av narkotika eller främjande av
sådant bruk, offentligt störande uppträdande under påverkan av alkohol samt förenande av tobak och
tobaksprodukter med sportutövning,
- osakligt uppförande i tävlings- och träningssituationer, vilket omfattar bruk av våld, grovt språkbruk, osaklig
kritik av annan tävlande, domare, funktionär eller organisation, vilseledande av domare eller funktionär
och/eller uppsåtlig feltolkning av reglementet eller annan uppsåtlig tillämpning av reglementet i strid med
dess avsikt,
- beträdande av tävlingsområdet utan tillstånd, manipulering av tävlingsutrymmet och överenskommelse på
förhand om resultat,
- vadslagning i egen tävling,
- mutning av domare, tävlingsdeltagare, tränare eller funktionärer eller försök till mutning i avsikt att
manipulera resultat,
- sexuellt trakasseri
59.1.4 Övriga förseelser är:
- verksamhet i strid med de grenspecifika reglerna
- utebliven betalning av tävlingsavgifter
- utebliven betalning av premier och återbetalningar
- deltagande i tävlingar utanför FRF:s tävlingssystem (tävlande, funktionär, förening)
60.

Bestämmande av straff

60.1. Vid bestämmande av straff kan förmildrande och försvårande omständigheter beaktas. Som
förmildrande omständigheter kan beaktas, att gärningen inte har varit uppsåtlig, gärningsmannens brist på
erfarenhet eller ungdom kan också tillmätas betydelse. Som försvårande omständigheter kan man beakta
gärningens uppsåtlighet, upprepning, gärningsmannens sakkunskap, den skada som drabbar annan part,
organisation eller ridsporten, den nytta som tillkommer gärningsmannen och gärningens allmänna
förkastlighet. När bestraffning åläggs tävlande under 15 år, skall den tävlandes målsman vara närvarande vid
meddelandet av bestraffningen.
60.1.1 I fall av doping fastställs straffet alltid av FRF:s styrelse
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Styrelsen följer vid fastställandet av straffet FEI:s ikraft varande doping och medicinerings reglemente (EADCM
Regulations).
60.2. Straff utgörs av anmärkning, gult kort, rött kort, ordningsbot, böter och tävlings- eller funktionärsförbud.
Olika straff är:
- muntlig eller skriftlig anmärkning
- gult kort (skriftlig varning)
- rött kort (uteslutning ur klass/tävling)
- ordningsbot
- böter
- förbud att delta i tävlingar/ vara funktionär

60.2.1. Muntlig anmärkning kan ges då regelbrottet är övrig förseelse eller lindrigt osportsligt uppförande. Vid
tävling ges anmärkningen av en medlem av juryn eller av steward.
60.2.2. Gult kort eller skriftlig varning kan ges till följd av uppsåtlig överträdelse av reglementet eller upprepat
brott mot de grenspecifika reglerna, lindrig olämplig behandling av hästen eller lindrigt osportsligt uppförande.
Vid tävling ges det gula kortet av överdomaren eller av en steward tillsammans med överdomaren.
Det gula kortet noteras i resultatprotokollet och den tävlandes uppgifter i KIPA-systemet i 12 månader, så att
ett tidigare gult kort kan beaktas som försvårande omständighet vid utmätandet av nytt straff.
60.2.3. Rött kort, dvs. avstängning kan ges då regelbrottet består av grovt brott mot de grenspecifika reglerna,
olämplig behandling av hästen eller osportsligt uppförande. Bristande behörighet att delta medför avstängning
från klassen. Vid tävling ges rött kort av överdomaren tillsammans med annan domare.
Det röda kortet noteras i resultatprotokollet och den tävlandes uppgifter i KIPA-systemet i 12 månader, så
att ett tidigare rött kort kan leda till tidsbundet tävlingsförbud och/eller förbud att fungera som funktionär.
60.2.4. Ordningsbot är en av FRF:s styrelse kalenderårsvis fastställd bot till ett jämnt belopp. Ordningsbot kan
ges som påföljd då regelbrottet ifråga är övrig förseelse. Vid tävling ges ordningsboten av överdomaren
tillsammans med annan domare.
60.2.5. Böter kan ges som påföljd för vilket regelbrott som helst utom då påföljden enligt reglementet bör vara
ordningsbot eller enbart anmärkning. Böter kommer ifråga som fristående straff eller som tilläggsstraff i
kombination med gult eller rött kort.
Böter ges av disciplinnämnden. Domarna kan inte utdela böter. De kan däremot föreslå för disciplinnämnden,
att böter ges.
60.2.6. Ordningsbot eller böter skall betalas inom 7 dagar från att det påförts. Försummelse eller försening av
böter kan leda till ett tidsbestämt förbud på tävlande eller funktionärsarbete.
60.2.7. FRF:s styrelse bekräftar ett förbud på över 6 månader.
60.2.8. FRF:s styrelse har även befogenhet att ta tillbaka en persons tävlingsrätt/rätt att vara funktionär för en
tidsbestäms period, enligt disciplinära grunder i verksamhetens stadgar.
60.2.9. Tävlingsrätt/rätt att vara funktionär kan tas tillbaka för en tidsbestämd period av en person som blivit
dömd till fängelsestraff.
60.2.10. Olika straffarter kan påföras skilt eller samtidigt.
61.

Rättelseyrkande och överklaganden

61.1. Rättelseyrkande
En rättelseyrkande kan framföras av lagledare som utnämnts av en medlemsförening i FRF, av hästägare eller
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deltagare i klass. Minderårig deltagare och hästägare företräds av sin målsman eller av lagledare.
Rättelseyrkande bör inlämnas till domare eller domarkollegiet och kan innefatta händelser som inverkat på
prestationen. En rättelseyrkan kan inte framföras gentemot domarbedömning (j.m.fr. 61.1.3). Domaren eller
domarkollegiet kan korrigera uppenbara felaktigheter efter egen bedömning.
61.1.1. Rättelseyrkande bör framföras skriftligt till domarkollegiet. Domarna (juryn) bör ge sitt beslut i ärendet
genast då saken är utredd. Domarnas beslut ges skriftligt åt den som framfört rättelseyrkandet. Deltagare vars
prestation rättelseyrkan gäller, bör ges tillfälle att bli hörd innan saken avgörs. Bevisbördan åligger den, som
framför en rättelseyrkan.
61.1.2. Rättelseyrkande bör inlämnas till överdomaren (juryn) inom följande tidsgränser
- angående deltagares eller hästs behörighet att tävla omedelbart efter att startordningen har anmälts innan
klassen börjat
- angående tävlingsarrangemang före tävlingen eller klassen har inletts
- angående domarnas beslut inom en halv timme från det att resultat har anmälts eller publicerats på
tävlingsplatsen
- angående resultat inom en halv timme från det att resultaten har publicerats på tävlingsplatsen
61.1.3. Rättelseyrkande kan inte framföras i ärende som gäller dressyrdomares, stildomares (i hoppning) eller
annan motsvarande domares bedömning.
61.1.4. Domarkollegiets beslut kan överklagas till disciplinnämnden.
61.1.5. Om rättelseyrkande inte på grund av särskilt skäl har framförts till domarna kan den skickas skriftligen
till disciplinnämnden inom 30 dagar från tävlingens avslutning.
61.2. Överklaganden
Straff utdelat av domarna eller av steward vid tävling blir som sådant i kraft ifall inte personen i fråga
överklagar det hos disciplinnämnden skriftligen inom en vecka från det att hen har fått ta del av straffet.
Information om bestraffningen meddelas berörd part till den adress som finns i FRF:s register. Beslutet anses
blivit levererad senast sju (7) dagar från det datum det postats.
61.3. Överklagande till disciplinnämnden
61.3.1. Överklagandet till disciplinnämnden kan göras av en lagledare utnämnd av en FRF:s medlemsklubb, en
av tävlingens jurymedlemmar eller funktionärer, en hästägare eller tävlare. Ifall en minderårig
tävlare/hästägare vill överklaga, skall hens vårdnadshavare eller utnämnda lagledare göra det för hen.
61.3.2. Även andra personer kan göra ett överklagande till disciplinnämnden gällande förseelser.
Överklagandet skall vara skriftligt och göras inom en vecka från förseelsen eller från det att förseelsen
upptäckts. Överklagandet kan skickas per post eller e-post. Disciplinnämnden behandlar sådana överklaganden
endast av vägande skäl.
61.3.3. Disciplinnämnden kan, av vägande skäl, behandla en förseelse fast inte ett överklagande gjorts.
61.3.4. Disciplinnämnden har befogenhet att behandla överklaganden som gjorts gällande behandling av
överklagande och de beslut som domarkollegiet gjort i saken.
61.3.5. Disciplinnämnden behandlar klagomål utan dröjsmål. Styrelsen fastställer en behandlingsavgift, som
gäller kalenderårsvis och som inte returneras åt den överklagande parten ifall inte disciplinnämndens beslut
ändras. På grund av klagomål kan disciplinnämnden ändra eller upphäva beslut, eller behålla beslutet i kraft
samt påföra påläggsstraff som omfattas av reglementet.
61.3.6. De berörda parterna skall alltid ges tillfälle att bli hörda innan beslutet fattas. Därtill kan
disciplinnämnden höra vittnen eller sakkunniga och skaffa tilläggsinformation i ärendet. Hörandet kan ske
muntligt eller skriftligt. Över muntligt hörande skall protokoll föras.
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61.3.7. Disciplinnämnden ger sitt beslut i ärendet skriftligt, och med motiveringar. Beslutet meddelas de
berörda parterna per post. Parterna anses ha fått ta del av beslutet senast sju (7) dagar från det datum det
postats. En besvärsanvisning skall bifogas i beslutet. Beslutet kan därtill meddelas muntligt till de berörda
parterna. Beslutet eller en sammanfattning av det skall publiceras ifall det inte finns speciellt vägande skäl att
inte göra det.
61.3.8. Vid behandling av andra fall än överklaganden som hör till disciplinnämndens jurisdiktion (TR I 58.3)
skall bestämmelserna gällande behandling av överklaganden (TR I 61.3.2 – 61.3.4) följas.
61.4. Överklagande till besvärsnämnden
61.4.1. Om en part är missnöjd med disciplinnämndens beslut, kan hen överklaga det hos styrelsen inom 30
dagar från det att hen fått ta del av beslutet. Överklagandet kan beröra vilket som helst beslut som
disciplinnämnden fattat.
61.4.2. Den som gör överklagandet betalar en förhandlingsavgift åt FRF, som bekräftas av styrelsen per
kalenderår. Ifall disciplinnämndens beslut inte ändras, betalas inte avgiften tillbaka till den överklagande
parten.
61.4.3. De berörda parterna skall alltid ges tillfälle att bli hörda innan beslutet fattas. Därtill kan
besvärsnämnden höra vittnen eller sakkunniga och skaffa tilläggsinformation i ärendet. Hörandet kan ske
muntligt eller skriftligt. Över muntligt hörande skall protokoll föras.
61.4.4. Besvärsnämnden ger sitt beslut i ärendet skriftligt och med motiveringar. Beslutet meddelas de
berörda parterna per post. Parterna anses ha fått ta del av beslutet senast sju (7) dagar från det datum det
postats.
61.5. Överklagande till Idrottens Rättsskyddsnämnd
Besvärsnämndens eller styrelsens beslut kan överklagas till Idrottens Rättsskyddsnämnd enligt deras regler.
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Bilagorna fastslås av FRF styrelse.
Liite 1, the FEI Code of Conduct
-

THE FEI CODE OF CONDUCT FOR THE WELFARE OF THE HORSE

The Fédération Equestre Internationale (FEI) requires all those involved in international equestrian sport to
adhere to the FEI’s Code of Conduct and to acknowledge and accept that at all times the welfare of the horse
must be paramount and must never be subordinated to competitive or commercial influences.
1. At all stages during the preparation and training of competition horses, welfare must take precedence
over all other demands.
a) Good horse management
Stabling, feeding and training must be compatible with good horse management and must not compromise welfare. Any practices which could cause physical or mental suffering, in or out of competition, will not be tolerated.
b) Training methods
Horses must only undergo training that matches their physical capabilities and level of maturity for
their respective disciplines. They must not be subjected to any training methods which are abusive
or cause fear or for which they have not been properly prepared.
c) Farriery and tack
Foot care and shoeing must be of a high standard. Tack must be designed and fitted to avoid the risk
of pain or injury.
d) Transport
During transportation, horses must be fully protected against injuries and other health risks. Vehicles
must be safe, well ventilated, maintained to a high standard, disinfected regularly and driven by competent staff. Competent handlers must always be available to manage the horses.
e) Transit
All journeys must be planned carefully, and horses allowed regular rest periods with access to food
and water in line with current FEI guidelines.
2. Horses and competitors must be fit, competent and in good health before they are allowed to compete.
a) Fitness and competence
Participation in competition must be restricted to fit horses and competitors of proven competence.
b) Health status
No horse showing symptoms of disease, lameness or other significant ailments or pre-existing clinical
conditions should compete or continue to compete when to do so would compromise its welfare.
Veterinary advice must be sought whenever there is any doubt.
c) Doping and Medication
Abuse of doping and medication is a serious welfare issue and will not be tolerated. After any veterinary treatment, sufficient time must be allowed for full recovery before competition.
d) Surgical procedures
Any surgical procedures that threaten a competing horse’s welfare or the safety of other horses
and/or competitors must not be allowed.
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e) Pregnant/recently foaled mares
Mares must not compete after their fourth month of pregnancy or with foal at foot.
f)

Misuse of aids
Abuse of a horse using natural riding aids or artificial aids (e.g. whips, spurs etc.) will not be tolerated.

3. Events must not prejudice horse welfare.
a) Competition areas
Horses must only be trained and compete on suitable and safe surfaces. All obstacles must be designed with the safety of the horse in mind.
b) Ground surfaces
All ground surfaces on which horses walk, train or compete must be designed and maintained to
reduce factors that could lead to injuries. Particular attention must be paid to the preparation, composition and upkeep of surfaces.
c) Extreme weather
Competitions must not take place in extreme weather conditions if the welfare or safety of the horse
may be compromised. Provision must be made for cooling horses quickly after competing in hot or
humid conditions.
d) Stabling at events
Stables must be safe, hygienic, comfortable, well ventilated and of sufficient size for the type and
disposition of the horse. Clean, good quality and appropriate feed and bedding, fresh drinking water,
and washing-down water must always be available.
e) Fitness to travel
After competition, a horse must be fit to travel in accordance with the FEI’s guidelines.
4. Every effort must be made to ensure that horses receive proper attention after they have competed and
that they are treated humanely when their competition careers are over.
a) Veterinary treatment
Veterinary expertise must always be available at an event. If a horse is injured or exhausted during a
competition, the competitor must dismount and a veterinarian must check the horse.
b) Referral centres
Wherever necessary, the horse should be collected by ambulance and transported to the nearest
relevant treatment centre for further assessment and therapy. Injured horses must be given full supportive treatment before transport.
c) Competition injuries
The incidence of injuries sustained in competition should be monitored. Ground surface conditions,
frequency of competitions and any other risk factors should be examined carefully to indicate ways
to minimise injuries.
d) Euthanasia
If injuries are sufficiently severe the horse may need to be euthanased by a veterinarian as soon as
possible on humane grounds and with the sole aim of minimising suffering.
e) Retirement
Every effort should be made to ensure that horses are treated sympathetically and humanely when
they retire from competition.
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5. The FEI urges all those involved in equestrian sport to attain the highest possible levels of education in
their areas of expertise relevant to the care and management of the competition horse.

This Code of Conduct for the Welfare of the Horse may be modified from time to time and the views of all
are welcomed. Particular attention will be paid to new research findings and the FEI encourages further
funding and support for welfare studies.
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Liite 2, Yhteistyösopimukset ja mainonta
Käännös 1.1.2012 voimaan astuneista FEI:n yleisistä säännöistä.
-

Mainonta kilpailijoiden asuissa, hevosissa ja esteissä (FEI Gen.Reg.Article 135)

Mainonnassa noudatetaan FEI:n kilpailusääntöjen yleisen osan kulloinkin voimassa olevaa mainossäännöstöä.
Mainontaa koskevat säännöt ovat voimassa aina, kun kilpailijaa arvostellaan tai hänen hevostansa tarkastetaan kohdassa 12.1.2 mainituin poikkeuksin.
Merkki/logo tarkoittaa tuotteen valmistajan tuotemerkkiä tai logoa.
Mainos on kilpailijan yhteistyösopimuksen mukainen logo/nimi/merkki tai kuva
Tunnus identifioi maan, alueen, seuran, ratsastuskoulun, tallin, hevosenomistajan tai kilpailijan.
1. Kilpailuissa kilpailija saa käyttää vaatteita ja varusteita sekä vaunuja,( sisältäen, mutta ei rajaten käyttöä
ratsastusvarusteisiin ja vikellyspatjaan) joissa on tuotteen valmistajan, ratsastajan sponsorin, kilpailijan joukkuesponsorin, liiton sponsorin, kilpailijan edustaman maan tai kilpailijan henkilökohtainen logo tai tunnus
alla olevien sääntöjen mukaisesti.
1.1 Tuotteen valmistajan logo tai tunnus (ei kilpailijan sponsori)
Suorituksen aikana ja palkintojenjaossa kilpailijan vaatteissa tai varusteissa (ajoneuvoissa) (sisältäen, mutta ei
rajaten käyttöoikeutta vaunuihin) saa olla yhden kerran tuotteen valmistajan, tuotemerkki tai logo, joka ei
sponsoroi ko. kilpailijaa. Logo tai tunnus saa peittää alan, joka on kooltaan enintään:
I.

Kolme neliösenttiä (3cm2)(enintään – 1cm korkea ja enintään – 3 cm leveä) vaatteissa ja varusteissa
lukuun ottamatta valjakkoajon valjaita.

II.

Viisikymmentä neliösenttiä (50 cm2) vaunujen molemmilla puolilla valjakkoajon koulu- ja tarkkuusajokokeessa.

III.

Valjakkoajossa valjaisiin kiinnitetty valmistajan merkki saa olla enintään 10 senttiä (- 10 cm) pitkä
eikä se saa olla suurempi kuin hihna tms. jolla se on kiinnitetty valjaisiin. Valmistajan merkki voi olla
valjaissa vain yhden kerran.

1.2 Sponsorin tunnus tai logo
1.2.1 Kilpailualueella ja palkintojenjaossa kilpailijan sponsorin tai hänen joukkueensa sponsorin tai liiton
sponsorin nimi tai logo saa peittää alueen, jonka koko on enintään:
I.

Neljäsataa neliösenttiä (400 cm2) molemmilla puolilla valjakkoajon vaunuissa koulu- ja tarkkuusajokokeessa ja vikellyksen tyynyssä.

II.

Kaksisataa neliösenttiä (200 cm2) satulahuovan molemmilla puolilla.

III.

Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) yhden kerran ratsastustakin tai puseron rintataskun korkeudella lännenratsastuksessa ja valjakkoajon koulu- ja tarkkuusajokokeessa.
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IV.

Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) ratsastustakin tai puseron molemmilla puolilla rintataskun korkeudella esteratsastuksessa, kouluratsastuksessa ja kenttäratsastuksen koulu- ja estekokeessa.

V.

Sata neliösenttiä (100 cm2) yhden kerran vikellyspatjassa.

VI.

Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) (enintään kaksikymmentä cm - 20 m pitkä ja enintään
neljä cm – 4 cm leveä) yhden kerran ratsastushousujen vasemmassa lahkeessa esteratsastuksessa ja
kenttäratsastuksen kestävyyskokeessa ja estekokeessa. Kaikissa tapauksissa ratsastushousuissa olevassa mainostilassa saa näkyä ainoastaan: kilpailijan nimi, kansallistunnus, kilpailijan sponsorin nimi
tai logo, joukkueen sponsorin nimi tai logo tai liiton sponsorin nimi tai logo.

VII.

Kuusitoista neliösenttiä (16 cm2) paidan kauluksen molemmilla puolilla.

VIII.

Joko kaksisataa nelisenttiä (200 cm2) takin tai puseron yhdessä hihassa tai sata neliösenttiä 100 cm2
takin tai puseron molemmissa hihoissa kenttäratsastuksen kestävyyskokeessa ja matkaratsastuksessa.

IX.

Satakaksikymmentäviisi neliösenttiä (125 cm2)(enintään kaksikymmentäviisi senttiä – 25 cm pitkä ja
enintään viisi senttiä – 5 cm leveä) pystysuorassa turvakypärän keskiosassa esteratsastuksessa ja
kenttäratsastuksen este- ja kestävyyskokeessa sekä matkaratsastuksessa.

X.

Seitsemänkymmentäviisi neliösenttiä (75 cm2) logo hevosen korvahupussa esteratsastuksessa ja
kenttäratsastuksen estekokeessa.

1.2.1.1 Riippumatta yllämainituista ohjeista voi FEI:n mestaruuskilpailun järjestelytoimikunta kilpailukutsussa
kieltää nimien ja logojen käytön. Poikkeuksen muodostaa joukkueen sponsorin ja liiton sponsorin nimi ja logo
FEI Gen. Reg. 135.1.2.1 mainituin rajoituksin.
1.2.1.2 Riippumatta yllämainituista ohjeista voi kv. kilpailun järjestelytoimikunta kieltää kilpailukutsussa nimen ja logon käytön Nation Cup luokissa. Poikkeuksen muodostaa joukkueen sponsorin ja liiton sponsorin
nimi ja logo FEI Gen. Reg. 135.1.2.1 mainituin rajoituksin.
1.2.2 Valjakkoajon maratonosuus on poistettu tästä pykälästä ja sitä koskevat säännöt on liitetty valjakkoajosääntöihin.
1.2.3 Kilpailun järjestäjä (OC) voi kaikissa kv. kilpailuissa käyttää kilpailun nimeä/logoa tai kilpailun sponsorin
nimeä/logoa toimihenkilöiden vaatteissa kilpailualueella ja kilpailijoiden käyttämissä numerolapuissa kenttäkilpailun kestävyyskokeessa ja matkaratsastuksessa sekä hevosten loimissa kilpailualueella ja palkintojenjaoissa. Kilpailijan numerolapussa esiintyvän nimen tai logon koko on enintään 100 cm2.
1.3 Kilpailijan kansallisuustunnukset
1.3.1 Kilpailukentällä ja palkintojenjaon aikana kilpailijan edustaman maan nimi ja/tai logo, maan kansallinen
symboli ja/tai lippu, ja/tai kilpailijan edustaman liiton logo tai nimi saa peittää alan, jonka koko on enintään:
I.

Neljäsataa neliösenttiä (400 cm2) vaunun molemmilla puolilla valjakkoajon koulu- ja tarkkuusajokokeessa sekä vikellyksen tyynyssä.

II.

Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2) yhden kerran takissa tai puserossa eturintataskun kor-
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keudella lännenratsastuksessa ja valjakkoajon koulu- ja tarkkuusajokokeessa.
III.

Kohtuullisen (reasonable size) kokoinen tunnus molemmilla puolilla takin eturintataskujen korkeudella on sallittu esteratsastuksessa, kouluratsastuksessa sekä kenttäratsastuksen koulu- ja estekokeessa.

IV.

Kaksisataa neliösenttiä (200 cm2) leveä satulahuovassa molemmilla puolilla.

V.

Sata neliösenttiä (100 cm2) yhden kerran vikellysasuissa.

VI.

Joko kaksisataa neliösenttiä(200 cm2) takin tai puseron yhdessä hihassa tai sata neliösenttiä (100
cm2) takin tai puseron molemmissa hihoissa kenttäratsastuksen kestävyyskokeessa ja matkaratsastuksessa

VII.

Pystysuorassa turvakypärän keskellä esteratsastuksessa

VIII.

Pystysuorassa kypärän keskellä kouluratsastuksessa

IX.

Pystysuorassa kypärän keskellä kenttäratsastuksessa ja matkaratsastuksessa. Näissä lajeissa kypärän
koko pinta voi olla kansallisvärien mukainen.

X.

Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2)(enintään kaksikymmentä senttiä -20 cm pitkä ja enintään
neljä senttiä -4 cm korkea) yhden kerran pituussuunnassa ratsastushousujen vasemmassa lahkeessa
matkaratsastuksessa.

XI.

Seitsemänkymmentäviisi neliösenttiä (75 cm2) kärpäshupun logossa esteratsastuksessa ja kenttäratsastuksen estekokeessa.

Kaikissa tapauksissa kilpailijan kansallinen tunnus voidaan yhdistää mainokseen, jossa on kilpailijan sponsorin
nimi tai logo, joukkueen sponsorin tai liiton sponsorin nimi tai logo, kun ne kooltaan ja muodoltaan noudattavat kohtien 1.2.1 ja 1.3.1 määräyksiä.
1.4 Kilpailijan nimi
1.4.1 Kilpailuradalla ja palkintojenjaossa kilpailijan nimi saa peittää alan, joka on kooltaan enintään:
1 Kahdeksankymmentä neliösenttiä (80 cm2)(enintään kaksikymmentä senttiä – 20 cm pitkä ja enintään neljä
senttiä - 4 cm leveä) yhden kerran pituussuunnassa ratsastushousujen vasemmassa lahkeessa matkaratsastuksessa, esteratsastuksessa ja kenttäratsastuksen este- ja kestävyyskokeessa.
2 Kaikki muu paitsi näissä säännöissä erikseen sallittu mainonta on kielletty. Sääntö koskee kilpailijoita, toimihenkilöitä, hevosia, vaunuja, vikellyksen tyynyjä, ratsastusvarusteita kilpailualueella ja suorituksen aikana.
Tutustuessaan rataan kilpailija voi käyttää sponsorinsa logoa, joukkueensa tai liittonsa sponsorin logoa, joka
kooltaan saa enintään peittää alan, joka koko ei ylitä neljääsataa neliösenttiä (400 cm2 takin etupuolella ja
takapuolella sekä käyttää päähinettä, jossa mainoksen koko on enintään viisikymmentä neliösenttiä (50
cm2).
3 Jos lajisäännöissä ei ole toisin määrätty, mainonta on sallittua esteissä, aidoissa ja kilpailukentän reunoilla
edellyttäen, että kilpailuun sovellettavat televisiointi, Internet tai muut säännöt ja sopimukset eivät sitä estä.
Lajisäännöissä on määräykset koskien mainosesteitä, laitamainoksia yms.
4 Jos FEI ei ole kirjallisesti muuta sopinut koskien näitä mainosmääräyksiä, käsittää kilpailu-alue kaikki ne
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paikat, jossa kilpailijaa tai hänen hevostaan arvostellaan tai hänen hevostaan tarkastetaan.
Mainosmääräykset eivät koske odotusalueita (collecting ring), kenttäratsastuksen lähtö- ja maalikarsinoita(start & finish box) eikä matkaratsastuksen taukopaikkoja ja kenttäratsastuksen pakollisia
lepotaukoja.
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Liite 3, rankingpisteet

RANKINGPISTEET, tulossa

