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FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF

TÄVLINGSREGLER (TR I) ALLMÄNNA DELEN 2018
DEL I
INLEDNING
1. Gemensamma tävlingsregler (TR I) för alla discipliner och regler för de olika grenarna
(GR)
1.1 Avsikten med de gemensamma tävlingsreglerna är att skapa jämlika och rättvisa
tävlingsförutsättningar för alla tävlande och garantera hästens välmående.
1.2 De gemensamma tävlingsreglerna definierar grundlinjerna för tävlingsverksamheten
och ger allmänna bestämmelser som gäller alla grenar. Reglerna för de olika grenarna
utformas enligt FEI:s eller de olika grenarnas internationella centralförbunds regler.
Reglerna för de olika grenarna kompletterar de gemensamma reglerna enligt grenarnas
behov. FRF godkänner avvikelser från de gemensamma reglerna som grenarnas särdrag
fodrar.
1.3 De rättigheter och förpliktelser som i reglerna tillkommer FRF behandlas av FRF:s
styrelse om inte annat föreskrivits. FRF:s styrelse eller av den befullmäktigad person
har rätt att bevilja avvikelser och dispenser av tävlingsregler och dess bilagor samt ge
tillkämpningsråd angående dem.
1.4 FRF:s stadgar, gemensamma regler och regler för de olika grenarna samt bestämmelser
för antidoping och medicinering av hästar gäller alla tävlingar inom FRF: s
tävlingssystem och på alla nivåer. Tävlingsverksamheten iakttar Fair Play principen. En
situation som inte kan tolkas enligt regler skall beslutas enligt andemeningen i reglerna
och/eller enligt FEI:s eller grenarnas internationella centralförbunds regler. I
tveksamma fall skall beslutet hellre vara friande än fällande.
2. Tävlingssystemet
2.1 FRF:s tävlingssystem är en helhet som innefattar organisationen för
tävlingsverksamhet, beslutsfattande och dess värden. I tävlingssystemet bestäms de
nationella regler som gäller alla grenar (TR I) samt regler för de olika grenarna (GR),
dess tävlingsnivåer, öppenhet, serietävlingar, stödinsatser, antidopingarbete och
veterinärfrågor.
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2.2 KIPA är en allmän benämning för det tävlings- och resultatsystem om används. Där
publiceras tävlingskalender och propositioner och anmälningar till tävlingar görs genom
den. KIPA bevarar resultathistorien för tävlande och hästar samt information om
funktionärernas verksamhet. Förutom tävlings- och resultatsystemet KIPA, använder sig
FRF av t.ex. Equipe och Driving resultatprogram.
2.3 Avsikten med nationella tävlingssystemet är att ge riktlinjer om fodringar och kriterier
för tävlingsverksamheten, garantera tävlingsmöjligheter för tävlande på olika nivåer,
förverkliga förbundets tävlingsstrategi samt säkerställa hästens välmående och
tävlingarnas säkerhet.
2.4 FRF:s årsmöte fastställer de gemensamma reglerna (TR I) för tävlingsverksamheten.
FRF:s styrelse fastställer regler för de olika grenarna, regler för serie- och
mästerskapstävlingar samt bilagor till de gemensamma reglerna (TR I).
2.5 FRF har fastställt regler för följande grenar:
2.5.1 Banhoppning, fältritt, dressyr samt handicapridning (FEI:s olympia- och
paralympiagrenar)
2.5.2 Distans, körning, voltige och reining (övriga FEI grenar)
2.5.3 Övriga Western Riding grenar, gångarts tävlingar för Islandshästar (övriga
grenar fastställda av FRF).
2.5.4 FRF kan på begäran fastställa regler för övriga hästsportsgrenar om de förbinder
sig att följa FRF:s regler. Kriterier för godkännandet är antalet utövare inom
grenen samt ett genuint samarbete mellan häst och ryttare.
3. Personer bundna av FRF:s tävlingsregler
3.1 Bundna av tävlingsreglerna är: tävlande som utlöst tävlingslicens samt de som anmält
sig till tävling som genomförs enligt FRF:s tävlingssystem, hästens ansvarsperson,
tävlingsarrangör, de som utlöst funktionärslicens, de som utlöst tränarlicens, hästägare
vars häst deltar i tävling, medlemsföreningar och deras medlemmar, samt de
personerna om omnämns i tävlingens funktionärsförteckning. Bundna av
tävlingsreglerna är också, i vissa fall, de övriga personer som vistas på tävlingsområdet
och inverkar aktivt på tävlingens genomförande.
3.2 De personer som är bundna av tävlingsreglerna ansvarar för att hästarnas välmående
alltid har företräde och att hästens välmående aldrig blir sekundär i förhållande till
tävlings- eller kommersiella orsaker.
De personer, som är bundna av tävlingsreglerna, och som deltar i tävlingsverksamheten
enligt FRF:s tävlingssystem, förbinder sig att följa de regler som Finlands centrum för
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etik inom idrotten FCEI rf och Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta EKADT
fastställt.

DEL II
Tävlingar
4. Nationella tävlingssystemet
4.1 Tävlingar inom FRF:s tävlingssystem arrangeras på olika nivåer. De olika nivåerna
beskrivs i reglerna för de olika disciplinerna.
4.2 FRF:s ridföreningar och övriga medlemmar i FRF kan arrangera tävlingar enligt FRF:s
tävlingssystem. På ansökan kan FRF bevilja tillstånd att arrangera tävlingar till övriga
föreningar, personer eller samfund med vilken FRF ingår avtal om genomförandet av
tävling.
4.3 Medlemmarna i föreningar som tillhör FRF kan delta i nationella tävlingar oberoende av
sin nationalitet.
4.4 FRF kan bevilja en tidsbunden tävlingslicens för nationella tävlingar till tävlande som
bor utomlands. Ansökan skall innefatta ett skrivligt intyg om anhållarens kunskapsnivå,
utfärdat av dennas nationella förbund, som används till att fastslå de klasser där hen
kan anmäla sig.
4.5 FEI bestämmer i sina regler bl.a. om hur många utländska förbund och ryttare högst får
delta i nationell tävling. Se FEI General Regulations 2018, art. 101 – National Events.
(CN)
5. Internationell tävling
5.1 FRF:s styrelse beviljar rättigheten att arrangera FEI:s internationella tävlingar.
5.2 FEI:s, för tillfället gällande regler, följs på internationell tävling. För tävlingar där FEI inte
fastställt regler, beslutar FRF om vilka regler åtföljs.
6. Grenar och grupper för Finsk Mästerskap (FM)
6.1 Individuellt finskt mästerskap och lagmästerskap kan arrangeras, förutsatt att det
under kalenderåret arrangeras minst tre (3) övriga tävlingar på nivå 3-5, i följande
grenar: banhoppning, fälttävlan, dressyr, Western Riding, distans, körning,
handikappridning, voltige och gångartstävling.
6.2 Finskt mästerskap är öppet för finska medborgare samt för medborgare i andra länder
om de stadigvarande bor i Finland och representerar en ridförening som tillhör FRF.
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6.3 Reglerna för Finskt Mästerskap gäller, om minst fem (5) tävlande, som tävlar om Finskt
Mästerskap, startar i FM- klassen eller i den första deltävlingen om Finskt Mästerskap.
6.4 Om mindre än fem, men minst tre tävlande startar, i propositionerna utskrivna FM
klassen eller i FM tävlingens första deltävling kan tävlingen gälla som grenmästerskap.
6.5 Medaljer utdelas till de tre bästa, som fått ett godkänt resultat.
6.6 Tävlingar om Finskt Mästerskap kan arrangeras för följande grupper: seniorer, unga
ryttare, juniorer, barnryttare, ponnyryttare samt för övriga grupper som definieras i
grenreglerna.
6.7 FRF styrelse beslutar årligen om de grenar och grupper i vilka det tävlas om Finskt
Mästerskap.
6.8 Tävlande kan delta enligt propositionen i endast ett Finskt Mästerskap i samma gren
inom ett kalenderår. En ponnyryttare kan tävla inom samma kalenderår om Finskt
Mästerskap på ponny och om juniorernas eller barnryttarnas mästerskap på häst eller
annan ponny enligt grenreglerna.
6.9 Tävlande kan tävla i olika åldersgrupper om mästerskap i olika grenar.
6.10 Tävlande kan delta i tävlingen om Finsk Mästerskap enligt grenreglerna och tidigast
under det kalender år hen fyller 12 år.

7. Övriga mästerskapstävlingar
7.1 Mästerskaptävlingar
Förutom Finska Mästerskap eller i stället för dem, kan mästerskapstävlingar och
inomhus mästerskaptävlingar, i olika grenar och för olika grupper, arrangeras enligt
beslut av FRF.
7.2 Regionmästerskapstävlingar
7.2.1 FRF:s regioner kan arrangera regionmästerskapstävlingar i olika grenar och för
olika åldersgrupper enlig regler fastställda av FRF.
7.2.2 Den tävlande kan bara tävla om mästerskap i den region där ridföreningen som
hen representerar är medlem i. Den tävlande kan bara delta i ett regionmästerskap inom samma kalenderår. Medlemmar i de riksomfattande
ridföreningar, som FRF fastställt som sådana, kan välja vilken regions
mästerskaptävling de deltar i.
8. Serietävlingar
8.1 FRF beslutar årligen om serietävlingar på nivå 3-5.
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9. Tävlingsarrangör och tävlingsansökan
9.1 Den som arrangerar tävlingar skall åtfölja all lagstiftning och alla regler som gäller dens
verksamhet samt de åligganden som på grund av dessa gäller tävlingsarrangören. Den
som arrangerar tävlingar svarar själv för ekonomiska, administrativa och juridiska
följder.
9.2 Tävlingsarrangören skall av FRF årligen ansöka om tävlingar på olika nivåer inom de
tidsfrister FRF angett.
9.3 FRF eller regionsektionen kan besluta om att inte godkänna ansökningar som inte gjorts
inom givna tidsfrister.
10. Ansvar och försäkringar
10.1 FRF
10.1.1 FRF ansvarar inte juridiskt eller ekonomiskt för de situationer som framkallats av
tillämpandet av regler och deras bilagor.
10.1.2 FRF har upptagit en gruppidrottsförsäkring (olyckfallförsäkring) för alla medlemmar i
ridföreningarna som betalat medlemsavgift. FRF:s olycksfallförsäkring gäller också, enligt
försäkringsvillkor, de olycksfall som hänt funktionärer eller i talkoarbete inom tävlingsarrangemang och som ordnats av FRF:s medlemsförening och medlemsstall.
10.1.3 FRF har upptagit en gruppansvarsförsäkring som gäller verksamhet, som FRF:s
medlemsstall, medlemsförening och övriga, av FRF godkända arrangörer av olika
evenemang, arrangerar. FRF:s gruppansvarsförsäkring ersätter, enligt försäkringsvillkoren,
ekonomiska skada som orsakats av fel, som begåtts av funktionärer på tävlingar arrangerade
enligt FRF:s tävlingssystem. Försäkringsvillkoren för FRF gruppförsäkringar finns till
påseende på FRF:s Internetsida.

10.1 Den tävlande
10.2.1 Tävlande deltar i tävlingar på eget ansvar. Tävlande, hästens ansvarsperson och
hästskötaren ansvarar själv för de skador hen orsakat tredje part.
11

Propositioner och övrig information som bör publiceras

11.1 Propositionen
11.1.1 Med proposition avses de bestämmelser och anvisningar som tävlingsarrangör publicerar
om tävlingen. Ordföranden för domarkollegiet (ODK) godkänner propositionen som FRF:s
representant. Tävlingsarrangören skall åtfölja de anvisningar som FRF givit om
propositionens utformning, levererande och godkännande.
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11.1.2 Propositionen som ODK godkänt skall publiceras i KIPA senast fyra (4) veckor före
tävlingens början. Om tidigare publiceringsdatum kan bestämmas i grenreglerna.
11.1.3 Tävlingsarrangör bör sända propositionen till ODK för godkännande senast 14 dygn före
sista publiceringsdatum.
11.1.4 FRF kan bestämma om förseningsavgift (50 euro/förseningsdag), om proposition inte
publiceras inom utsatt tid eller om den förändras utan tillstånd av ODK. FRF kan inhibera
en tävling, som finns i tävlingskalendern, om propositionen inte publicerats en vecka före
tävlingens början eller på andra motiverade grunder. Om propositionen ändras utan
godkännande a v ODK kan FRF inleda disciplinärt förfarande gentemot tävlingsarrangören.
11.1.5 ODK besluter om tolkningen av möjliga meningsskiljaktigheter i propositionen eller
meddelanden efter att ha hört tävlingsarrangören och de tävlande.
11.1.6 Om föreskrifter, bedömningar/program, publicerade banor eller rutter som finns i
propositionen bör ändras före tävlingen, kan det göras på beslut av FRF och/eller ODK före
anmälningstidens utgång eller på beslut av ODK före början av i fråga varande klass. Alla
som deltar i klassen eller tävlingen skall informeras om beslutet.
11.1.7 I propositionen skall tävlingsledare, ODK, kontaktperson samt de funktionärer som
grenreglerna förutsätter nämnas.
11.2 Tävlingsmeddelande
11.2.1 Proposition kan kompletteras med tävlingsmeddelande, som publiceras senast ett dygn
före tävlingen i KIPA. Meddelandet skall innehålla information om tävlingens adress,
preliminär tidtabell, funktionärsförteckning, startlistor samt övrig information som är
nödvändig för tävlande och publik.
12

Inhiberande av tävlingar

12.1 Tävlingsarrangör kan med tillstånd av ODK och/eller FRF inhibera en anmäld tävling eller
utfärda en ny proposition, endast om alla berörda tävlande kan informeras om detta senast
48 timmar före tävlingens början. Anmälan görs i KIPA och den skall skickas med Email till
alla som anmält sig. Tävlingsavgifter för inhiberad tävling eller klass skall återbetalas.
12.2 Om inhiberandet inte görs enligt ovan, skall klassen eller tävlingen genomföras om inte
annat kan överenskommas med samtliga anmälda tävlande.
12.3 Under pågående tävling, kan tävlingsarrangören med tillstånd av ODK samt efter att ha hört
sakkunniga, inhibera eller avbryta klass eller tävling på grund av omständigheter som är
oavhängiga av och/eller oöverstigliga (force majeure) för arrangören. Alla tävlande som
anmält sig till klassen skall informeras. Om en klass som avbrutits, inte kan genomföras, skall
ODK efter att ha hört tävlingsledaren besluta om pris, publicering av resultat samt om möjlig
återbetalning av tävlingsavgifter.
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12.4 Om tävlingsarrangör inhiberar en klass eller tävling på grund av andra orsaker kan FRF inleda
disciplinärt förfarande gentemot tävlingsarrangören.
13

Tävlingsavgifter

13.1 Tävlingsavgift
13.1.1 Tävlingsavgift består av deltagaravgift, som innehåller anmälnings- och staravgift, samt av
övriga tävlingsavgifter som arrangören indriver som är t.ex. stallavgift, elektricitet och den
expeditionsavgift som FRF fakturerar. Olika avgifter skall definieras i propositionen. Om
veterinär- och/eller säkerhetsavgift fodras skall den ingå i deltagaravgiften.
Anmälningsavgiften skall vara mindre eller lika stor som startavgiften.
13.1.2 I deltagaravgiften ingår fritt tillträde till tävlingen för tävlande, hästskötare och minst två
hästägare som är registrerade som hästägare i tävlingsregistret.
13.2 Återbetalning av avgifter
13.2.1 Expeditionsavgiften som faktureras av FRF återbetalas inte.
13.2.2 Övriga tävlingsavgifter återbetalas om tävlande eller den som anmält hästen återtar
anmälan före anmälningstidens utgång.
13.2.3 Om tävlande, senast 24 timmar före tävlingens början eller före utgången av den tid som
anges i propositionen, meddelar tävlingsarragören att hen återtar sin anmälan till tävlingen
eller klassen, återbetalas tävlingens eller klassens startavgift i sin helhet eller hälften av
deltagaravgiften samt de övriga tävlingsavgifterna i sin helhet. Anmälningsavgifter,
reservationsavgifter för stall- och elektricitet återbetalas inte.
13.2.4 Om tävlande inte kan delta i klass eller tävling, på grund av den hästbesiktning som
genomförs före den första tävlingsprestationen och som är omnämnd i propositionen,
återbetalas tävlingsavgifter inte.
13.2.5 Om anmälan inte återtas före utgången av den tidpunkt arrangören angett som den
senaste tidpunkt för startanmälan eller återtagande av denna, återbetalas tävlingsavgifter
inte.
13.2.6 Om klassens bedömningsgrund eller program ändras, så att den avviker från det som
angivits i propositionen, kan ODK, efter att ha hört de vederbörande, bestämma om möjlig
återbetalning av tävlingsavgifter.
13.2.7 Om tävlingsarrangören, på vilka grunder som helst, inhiberar en tävling eller en klass
fakturerar FRF expeditionsavgiften av arrangören.
13.3 Obetalda avgifter, återbetalningar samt betalning av prispengar
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13.3.1 Obetalda tävlingsavgifter skall betalas av tävlande inom fem (5) bankdagar efter tävlingens
slut. Om avgifterna inte betalas inom utsatt tid, kan FRF inleda disciplinärt förfarande
gentemot tävlande.
13.3.2 Prispengar och övriga avgifter, som bör återbetas, skall betalas inom fem (5) bankdagar
efter tävlingens slut. Om avgift inte betalas inom utsatt tid kan FRF inleda disciplinärt förfarande gentemot tävlingsarrangör.

DEL III
RÄTT ATT DELTA I TÄVLING FÖR TÄVLANDE OCH HÄSTAR
14

Registrering av tävlande och hästar samt ansvar för tävlingsbehörighet

14.1 Tävlande
14.1.1 Med tävlande avses ryttare, kusk, person som uppvisar häst samt voltigör.
14.1.2 Tävlande skall fulfölja de förpliktelser, som anmälan förorsakar, åtfölja gällande
tävlingsregler samt de föreskrifter, anvisningar och beslut som ges av domare och
funktionärer.
14.1.3 Tävlande svarar för sin egen och hästens tävlingsbehörighet. Vårdnadshavaren
(företrädare) ansvarar för tävlingsbehörighet för tävlande under 15 år.
14.1.4 Om tävlande deltar med häst som inte har rätt att delta i fråga varande klass är resultatet
ogiltigt.
14.1.5 Häst som i Finland eller utomlands utskrivits ur tävlingsregistret på grund av
ersättningsbeslut, fattat av försäkringsbolag, kan inte delta i tävlingar inom FRF:s
tävlingssystem.
15

Hästens ansvarsperson

15.1 Hästens ansvarsperson har ett rättsligt ansvar för hästen som innefattar det ansvar som TR I
och GR definierar samt de förpliktelser och den bundenhet som Disciplinreglerna innehåller.
15.2 Hästens ansvarsperson, extra ansvarsperson samt övriga personer, som är bundna av
reglerna, är förpliktade att känna till innehållet av FRF:s stadgar, TR I och i fråga varande
grenens regler. Okunnighet av innehållet av dessa regler befriar inte personen från ansvar
och förpliktelser som föreskrivs i reglerna.
15.3 Hästens ansvarsperson är den person, som på tävling rider, kör eller voltigerar hästen.
Hästens ägare, tränare eller annan ansvarsperson samt bl.a. (men inte endast) hästskötaren
och veterinären kan anses vara extra ansvarspersoner om hen är närvarande på
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tävlingsplatsen eller har gjort betydande beslut som gäller hästen. I voltige är hästen
logerare extra ansvarsperson.
15.4 Hästens ansvarsperson har ansvaret för alla åtgärder som gäller hästen oberoende av vem
som haft tillgång till hästen. Ansvarspersonen svarar för hästen när hen rider, kör eller
tränar den. Ansvarspersonen frigörs inte från ansvaret fast tävlingens säkerhetsanordningar
skulle visa sig vara bristfälliga.
15.5 Om ansvarspersonen är förhindrad eller förhindras att ta hand on hästen skall hen genast
underrätta tävlingsarrangör om detta.
15.6 Gällande vadslagning, får hästens ansvarsperson, med risk för bestraffning, inte på något
sätt kränka principen för Fair Play, göra sig skyldig till osportsligt beteende eller försöka
inverka på tävlingsresultatet på ett sätt som kränker sportens etiska principer.
16

Resultat för deltagande.

16.1 Resultat (kvalifikation), som fodras för att delta i tävlingar på olika nivåer bestäms i
grenreglerna.
17 . Rätt att delta och registrering av hästar
17.1 För att kunna delta i tävling skall hästen vara i registrerad i det hästregister som Finlands
Hippos upprätthåller eller i annat officiellt godkänt hästregister.
17.2 FRF beslutar, vid behov, om att införa hästar tillfälligt i KIPA-systemet.
17.3 Den årsavgift, som berättigar hästen att tävla, skall betas årligen.
17.4 Hästens identifikationsbevis (EU-hästpass) eller kopia på de sidor där identifikations- och
vaccineringsuppgifter finns, skall på begäran uppvisas på tävling.
17.5 Hästen får delta i tävling från och med början av det år hästen fyller fyra (4) år. För
åldersklasstävlingar kan avvikelser från denna bestämmelse skrivas i grenreglerna.
17.6 Hästens tävlingsnamn kan ändras enligt FRF:s anvisningar. Anvisningar om detta finns på
FRF:s internetsida.
17.7 På alla tävlingar skall hästen ha ett, för den tävlingen givet nummer. Nummerlappen skall
alltid vara synlig när hästen rör sig på tävlingsplatsen.
17.8 Häst eller ponny som deltar i internationell tävling skall ha identifikations bevis godkänt av
FEI. Häst skall årligen registreras i FEI:s hästregister genom att betala den av FEI fastslagna
årsavgiften.
18. Ponny
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18.1 I FRF:s tävlingsregler avses med häst alla hovdjur (EQUUS), som har en
mankhöjd på minst 148,1 cm. Hovdjur mindre än detta är ponnyer.
18.2 Ponnyn fördelas enligt makhöjd i grupper enligt följande:
-

Grupp I mankhöjd 140,1 – 148,0 cm (körning 120,1 – 148,0 cm)
Grupp II mankhöjd högst 140,0 cm (körning 120 cm och mindre)

18.3 Ponny kan delta i klass öppen för häst. Däremot kan häst inte delta i klass som
öppen för ponny.
18.4 Mätning av ponny
18.4.1 Ponny, som deltar i ponnyklass, skall ha ett mätningsintyg som bevis
på mankhöjd, godkänt av FRF eller ett intyg, utfärdat av en i
exportlandet godkänd person. FRF kan mäta ponny för att fastställa
tävlingsbehörigheten. Anvisningar för mätning, Bilaga 1.
19. Anmälan, startordning och KIPA-systemet
19.1 Anmälan
19.1.1 Anmälan till tävling skall göras i KIPA eller så som angivits i
propositionen.
19.1.2 Anmälan skall göras före anmälningstidens utgång i KIPA eller
levereras enligt anvisningar i propositionen senast före kl. 24.00 den
dag då anmälningstiden går ut. Anmälan är bidande när
anmälningsavgiften är betald. Tävlande har möjlighet att återta sin
anmälan från KIPA före anmälningstidens utgång.
19.1.3 Nätbetalning görs enligt anvisningar om detta. Anvisningarna finns
på FRF:s nätsida. FRF ansvarar inte för de kostnader eller förluster
som kan orsakas av funktionsstörningar i nätbetalningssystemet.
19.1.4 Startanmälan eller återtagandet av anmälan görs enligt anvisningar i
propositionen och grenreglerna.
19.2 Efteranmälan
19.2.1 Tävlande som anmält sig efter anmälningstidens utgång är
efteranmäld. Förutom anmälningsavgift kan den efteranmälningsavgift, som är inskriven i propositionen uppbäras.
Efteranmälningsavgiften kan vara högst lika stor som
anmälningsavgiften.

FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF TÄVLINGSREGLER (TR I) 2018 ALLMÄNNA DELEN

11

19.2.2 Efteranmälan till tävling eller till, de i propositionen nämnda
klasserna, kan göras bara på de grunder som ges i propositionen.
Efteranmälan skall göras senast före den tidpunkt som anges i
propositionen. I propositionen skall anges på vilka grunder
arrangören godkänner efteranmälningar.
19.2.3 Tävlande och hästar som före anmälningstidens utgång anmält sig,
kan byta klasser eller anmäla sig till övriga klasser enligt
bestämmelser i grenregler, proposition, tävlingsmeddelande eller
reglerna för serietävlingar. Möjlig efteranmälningsavgift skall anges i
propositionen.
20. Startordning
20.1 Ekipage/span tävlar i den startordning arrangören lottat eller i den startordning
som serietävlingsregler bestämmer. ODK kan, vid behov, besluta om ändringar i
startordningen.
20.2 Tävlande som startar med två eller flera hästar skall placeras i startordningen så
att hen har tillräkligt tid för framridning.
20.3 Efteranmälda startar i början av klassen så, att den som anmält sig sist startar
först osv. ODK kan besluta om att placera en efteranmäld på ett startnummer där
någon uteblivit.
21. Rätt att representera och tävlingslicens
21.1 Person, som är medlem i en ridklubb och har betalat medlemavgift kan med
klubbens medgivande, skaffa sig tävlingslicens och delta i tävlingsverksamhet. Licens
på högre nivå ger rätt att tävla på lägre nivå.
21.2 FRF:s styrelse fastställer årligen principer och pris för beviljandet av
tävlingslicenser och dessa publiceras på förbundets internet-sida. Om någon tävlar
utan gilltig tävlingslicens är de resultat hen nått ogiltiga.
21.3 Tävlande kan vara medlem i flera ridföreningar, men kan representera endast
en. Den klubb hen representerar kan vara belägen var som helst oberoende av hens
bostads-, arbets- eller studieort.
21.4 Tävlande kan representera bara en ridklubb inom ett kalenderår.
21.5 Deltagande i FEI tävlingar är möjligt endast med anmälan genom FRF. FRF:s och
FEI:s bestämmelser skall efterföljas.
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22. Lagledare
22.1 På lagtävling skall varje lag utse lagledare, som har till uppgift att sköta om
lagets gemensamma angelegenheter, som t.ex. anmälningar. Tävlande kan vara
lagledare.
23. Åldersklasser och kategorier
23.1 Tävlande är senior från början av det år hen fyller 18 år. En övre åldersgräns
finns inte.
23.2 Tävlande är U25 ryttare till slutet av det kalenderår hen fyller 25 år. Den undre
åldersgränsen är 16 år.
23.3 Tävlande är ung ryttare till slutet av det kalenderår hen fyller 21 år. Den undre
åldersgränsen är 16 år.
23.4 Tävlande är junior till slutet av det kalenderår hen fyller 18 år. Den undre
åldersgränsen och rätten att delta i tävlingar och klasser på olika nivåer är bestämd i
grenreglerna.
23.5 Tävlande, när hen rider ponny, är ett ponnyekipage till slutet av det kalenderår
hen fyller 16 år. Den undre åldersgränsen är bestämd i grenreglerna. Kusk, som kör
ponny, har ingen övre åldergräns i körning.
23.6 Tävlande är barnryttare till slutet av det kalenderår hen fyller 15 år. I
grenreglerna kan bestämmas om annan åldersgräns. Den undre åldersgränsen är
bestämd i grenreglerna.
23.7 Lektionsryttare är en ryttare som rider regelbundet på lektioner i ridskola och
som tävlar på lektionshäst, ägd av en ridskola eller ett stall, som är medlem i FRF.
23.8 Tävlande är veteranryttare från början av det år hen fyller 50 år.
23.9 Handikappryttare har nedsatt fysisk och/eller kognitiv funktionsförmåga.
Funktionsförmåga bedöms genom klassificering, som görs av en därtill utsedd
person.

DEL IV
RESULTAT OCH PRIS
24. Publicering och korrigering av resultat
24.1 Arrangören skall publicera resultaten när klassens eller tävlingens resultat är
fastställda.

FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF TÄVLINGSREGLER (TR I) 2018 ALLMÄNNA DELEN

13

24.2 Efter tävlingen slut, korrigeras felaktiga resultat av FRF.
25. Placeringar och pris
25.1 Placering och kvalifikation
25.1.1 Tävlande kan bli placerad endast om minst tre tävlande startar i klassen. Fast
mindre än tre startar i klassen, ger resultatet rätt till kvalificering enligt grenreglerna.
Endast tävlande som fått ett godkänt resultat kan placera sig.
25.1.2 Antalet startande i klassen bestämmer, hur många som placerar sig enligt
följande:
Antalet
startande
3
4-8
9-12
13-16
17-20

Placerade
1
2
3
4
5

Därefter en placerad per påbörjad fyra deltagande.
25.2 Prisutdelning
25.2.1 Tävlande kommer till prisutdelning i tävlingsklädsel enlig arrangörens
anvisning. ODK kan vid behov ge tävlande tillstånd att utebli från prisutdelning.
26. Pris
26.1 Med pris anses heders-, sak- eller penningpris, som tilldelas placerade tävlande.
Heders- och sakpris tillhör tävlande, rosett och penningpris hästens ägare.
26.2 Efter att resultatet fastslagits ges prisen till tävlande, tävlandens
vårdnadshavare, (företrädare) hästägare eller hästens ansvarsperson.
26.3 Arrangören kan dela ut pris till tävlande som inte placerat sig i klassen eller
tävlingen.
27. Prisbestämmelser
27.1 Ekipage eller span som placerat sig i tävling får rosett samt det pris som
utskrivits i propositionen. Värdet på pris är bestämt i grenreglerna. Värdet på första
pris kan vara högst 1/3 av den totala prissumman. I specialtävlingar eller klasser kan
FRF besluta om avvikelse till denna bestämmelse.
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27.2 Om två eller flera tävlande har samma placering, räknas prissumman för
placeringarna ihop och divideras med antalet lika placerade. Alla som fått samma
placering får rosett och sakpris lottas.
27.3 Om tävlande inte får korrekt resultat på grund av fel begått av domare eller
funktionär eller på grund av omständigheter, kan hen ges möjlighet att göra om sin
prestation eller domarna kan placera hen på samma extra placering som en annan
tävlande. Båda lika placerade får rosett och den placering som bestäms i
propositionen. Möjligt penningpris betalas till fullo båda lika placerade. Domarna
beslutar om på vilka grunder sakprisen fördelas.
27.4 På tävlingar, nivå 2-5, skall rosetter med följande officiella färger utdelas:
1 pris
1 pris Hoppning bedömning A1 och A.0

blåvit
rödvit

1 pris Distans idealtid ritter
2. pris
3. pris
4. pris
5. pris
6. pris och följande

rödvit
blå
vit
röd
gul
grön

På tävling kan arrangören dela ut även annorlunda rosetter.

28. Elittecken och ranking
28.1 FRF delar ut årligen elittecken i olika grenar. Rankingsystemet, som FRF tillhanda
håller, ger underlag för elittecknens poängräknande. Rankingpoängtabellen. (Bilaga
2)

DEL V
KOMMERSIELLA- OCH MEDIA RÄTTIGHETER SAMT SPONSORERING
29. Kommersiella- och media rättigheter
29.1 FRF har ensamrätt på att använda förbundets namn och logo. För användning av
dessa fodras ett skriftligt tillstånd av FRF. FRF har ensamrätt till de ridtävlingar och
deras marknadsförande och media rättigheter, som arrangeras enligt FRF regler inom
dens verksamhetsområde. Detta gäller även inspelning av ridtävlingar för
televisering, radio eller digital produktion. Rättigheterna kan överföras till
tävlingsarrangören med tävlingsarrangörskontrakt. FRF:s ensamrätt gäller även dess
serietävlingar.

FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF TÄVLINGSREGLER (TR I) 2018 ALLMÄNNA DELEN

15

29.2 Tävlande har rätt att med FRF:s godkännande ingå ett personligt
sponsorkontrakt. På grund av kontraktet kan tävlande, enligt kontraktvillkoren,
erhålla stöd för tävlings- och träningsutgifter. Kontrakten skall överensstämma med
tävlings- och olympiareglerna. I annonsering följs de gällande regler som ingår i FEI:s
Gen. Reg. (bilaga 3)

DEL VI
TÄVLINGSFUNKTIONÄRER
FRF:s funktionärer binder sig att åtfölja alla FRF:s regler och anvisningar, högakta förbundets
värden, förfara opartiskt, identifiera intressekonflikter och åtfölja FRF:s etiska föreskrifter,
anvisningar och principer som t.ex. FEI:s Code of Conduct for the Welfare of the Horse, Fair Play
och FRF:s principer för god förvaltning.

30. Tävlingsledningen
30.1 Tävlingsarrangören skall för tävlingen utse en tävlingsledare och en ordförande
för domarkollegiet (ODK) samt de domare och funktionärer som anges i
grenreglerna.
31. Tävlingsledarens uppgifter
31.1 Tävlingsledaren har helhetsansvar för tävlingens planering och genomförande.
Hen svar för upprättandet och åtföljandet av proposition, tidtabell, säkerhetsplan
och övriga handlingar. Hen sköter om tävlingens allmänna arrangemang och
övervakar funktionärernas verksamhet. Tävlingsledaren ansvarar för de funktioner i
genomförandet av tävlingen som inte faller under domarnas befogenhet.
32. Beslutanderätt
32.1 ODK använder FRF:s beslutsrätt gällande proposition, deltaganderätt och
tolkning av regler. Om tävlingen innehåller flera olika grenar, utser arrangören en
överdomare om gör beslut i gemensamma frågor.
32.2 Tävlingsarragören skall åtfölja de beslut som ODK eller överdomaren gör
gällande tolkning av tävlingsreglerna.
32.3 FRF kan på grund av grenreglerna överföra en del av ODK:s ansvar till teknisk
delegat.
33. Domarnas ansvar och uppgifter
33.1 ODK och ett nödvändigt antal domare skall utses för alla tävlingar.
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33.2 ODK representerar FRF på tävling och hen svarar för att reglerna åtföljs och för
resultatens riktighet. Hen styr domarnas arbete, fördelar uppgifter till domare samt
ger förhållningsorder till stewards och svarar för deras verksamhet.
33.3 ODK besluter i samråd med tävlingsledaren om antalet domare och stewards.
33.4 ODK besluter om förändringar i propositionen samt inspekterar tävlingsarrangemang före tävlingens början.
33.5 Enligt beslut av ODK kan en person som stör tävlingen avlägsnas från
tävlingsbanan, framridningen, stallområdet och de utrymmen som domarna
använder.
33.6 På nivå 2-5 tävlingar skall minst en person, som ingår i domarkollegiet,
representera en annan ridklubb eller ett samfund, än den som arrangerar tävlingen.
De funktionärer som FEI eller övriga nationella ridförbund utsett kan verka som
domare eller övriga funktionärer på tävling.
34. Grensteward och steward
34.1 Stewarden är en funktionär, som i samråd med domarna skall övervaka
hästarnas välmående och säkerhet och åtföljandet av reglerna på tävlingar .
34.2 På nivå 2 tävlingar skall minst en steward utses och på nivå 3-5 skall en
grensteward utses. Om flera än en steward utsetts för tävlingen, skall en av dem
utses till chefsteward. Chefstewarden skall ha grensteward rättigheter i fråga
varande gren.
34.3 Stewarden är underställd ODK och/eller medlem i domarkollegiet.
34.4 Arrangören kan utse en chefsteward som leder stewardarbetet och rapporterar
till ODK.
34.5 För tävling om Finskt Mästerskap skall arrangör utse en chefsteward. På FM skall
chefstewarden vara FEI steward i fråga varande gren eller en person som har domaroch grensteward rättigheter i grenen.
35. Funktionärs rättigheter, skolning och ersättningar
35.1 FRF beviljar och återtar funktionärsrättighet på grunder som anges i
grenreglerna och FRF:s skolningssystem.
35.2 Åldersgräns för funktionärer är 70 år. FRF kan på ansökan besluta om
förlängning.
35.3 FRF besluter om deltagande i FEI:s funktionärskolning och ansökande om
rättigheter.
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35.4 Person, som på arrangörens begäran, reser från sin hemort för att vara domare
eller funktionär, ersätts, om inte annat överenskommits, för resekostnader och
dagstraktamente enligt FRF:s gällande reseregler. Eventuellt arvode skall
överenskommas på förhand. Arrangören skall betala ovan nämnda ersättningar inom
30 dygn från det datum fordran framlagts.

DEL VII
SÄKERHETSBESTÄMMELSER FÖR TÄVLANDE OCH HÄSTAR
36. Sanitetsvård för tävlande och hästar
36.1 Sanitetsvården skall arrangeras så att tävlande, hästar, funktionärer eller publik
får snabbt den professionella hjälp som behövs. Noggrannare anvisningar bestäms i
grenreglerna.
36.2 Den lokala veterinärmyndigheten skall informeras om tävlingen. Arrangören
skall göra de anmälningar som fodras till myndigheter,
36.3 Veterinärbesiktningar, som grenreglerna förutsätter, utförs av veterinär.
37. Räddningsplan
37.1 Arrangören skall upprätta och efterfölja en räddningsplan eller ett
räddningsdokument enligt Konsumentämbetsverkets anvisningar samt utse
säkerhetschef.
38. Säkerhetsfrågor
38.1 När tävlande rör sig på tävlingsplatsen till häst skall hen använda fastspänd
säkerhetshjälm, som är godkänd enligt gällande EU-standard vid i fråga varande
tidpunkt. För användandet av säkerhetshjälm på tävlingsbanan, framridningen och
då tävlande förflyttar sig mellan dessa, gäller de bestämmelser som finns i
grenreglerna. Tävlande får inte använda utrustning, smycken eller frisyr som kan
orsaka skada om de fastnar någonstans.
38.2 Endast med tillstånd av ODK kan en videokamera fästas på tävlandes utrustning
(hjälm, vagn mm.) Kamera kan användas endast med medgivande av tävlande och på
hens ansvar.
38.3 Häst, som kan medföra fara för övriga hästar skall på tävlingsområdet ha en röd
rosett fastbunden i svansen. Om förbud att använda röd rosett på tävlingsbanan kan
bestämmas i grenreglerna.
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39. Hästens medicinering, förbjudna ämnen och metoder
39.1 På FRF tävlingar åtföljs FRF:s regler som gäller användandet av läkemedel och
antidopingövervakning, instruktion för läkemedel (bilaga 4) samt FEI:s bestämmelser
om läkemedel som övervakas och om förbjudna ämnen och metoder. FRF:s regler för
medicinering åtföljer gällande Djurskyddslag och övriga bestämmelser givna på grund
av den.
40. Hästens vaccinering
40.1 Häst skall vara vaccinerad mot hästinfluensa enligt FRF:s bestämmelser när den
deltar i tävlingar på nivå 2-5; om nivå 1 klasser ingår, skall även de hästarna vara
vaccinerade enligt FRF:s bestämmelser. Vaccineringsbestämmelser (bilaga 5)
40.2 Hästens vaccineringsuppgifter registreras i Finlands Hippos HEPPA-system och
överförs därifrån till FRF:s KIPA.
40.3 Om hästens regelmässiga vaccineringsuppgifter inte finns i KIPA, skall hästens
EU-pass och vaccineringsintyg uppvisas för tävlingsarrangören före hästen kan röra
sig tå tävlingsområdet.
40.4 Om regelmässiga vaccineringsuppgifter inte finns i KIPA eller om
vaccineringsintyget inte presenteras, kan hästen inte starta i tävling.
40.5 Om hästens vaccineringsdokumentation innehåller mindre avvikelser från
vaccineringsbestämmelser, kan hästen, på beslut av ODK eller tävlingsveterinär,
starta i fråga varande tävling. Före följande tävling skall hästens vaccinering vara
gjord enligt gällande vaccineringsbestämmelser.
40.6 Straff kan utmätas till följd av vaccinerings- och läkemedelsförseelser.
41. Beslut om startförbud
41.1 Ett dräktigt sto (5 -11 månader) eller ett sto med föl (under 4 månader), som
diar, kan inte delta i tävling.
41.2 ODK eller veterinär kan besluta om hästens startförbud eller diskvalificera dens
prestation på grund av:
a) hälta, brist på prestationsförmåga eller dålig allmänkondition;
b) att fortsatt tävlande utgör uppenbar risk för skada av häst eller tävlande eller
säkerhetsrisk för funktionärer eller publik;
c) om tävlandes vikt eller storlek är för stor jämfört med hästens storlek och
prestationsförmåga;
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Beslut av ODK eller veterinär enligt denna punkt om starförbud eller diskvalifikation
kan inte överklagas eller protesteras emot.
42. Otillåten behandlig av häst
42.1 På ridtävlingar i Finland åtföljs FRF:s regler samt Finlands Djurskyddslag och
förordning samt övriga myndighetsanvisningar och -bestämmelser som gäller
hästens välbefinnande och skötsel.
42.2 Otillåten behandling av häst är att utsätta den för överansträngning, oskäligt
sträng disciplin och skolning, hårdhänt behandling samt försummelse av hästens
skötsel på grund av uppsåt eller likgiltighet.
42.3 Otillåten behandlig av häst är förbjuden i all verksamhet inom FRF, t.ex. tävling,
träning och ridningens hobbyverksamhet.
42.4 Häst får inte skolas, behandlas eller hållas så att dens hälsa och välbefinnande
äventyras.
42.5 De anvisningar och bestämmelser som FEI fastslagit t.ex. med FEI CODE OF
CONDUCT (bilaga 6) skall åtföljas i all verksamhet inom FRF.
42.6 Envar som känner till att häst behandlats på otillåtet sätt är förpliktad att
omedelbart informera om detta genom att göra protest (punkt 50). Om otillåten
behandling av häst sker på tävling, skall protest göras till ODK. Om otillåten
behandling av häst sker utom tävling, skall protesten göras till FRF:s styrelse. Efter att
ha utforskat fallet, beslutar styrelsen om protesten överförs till Disciplinnämnden för
behandling.

DEL VIII
MEDICINERINGS BESTÄMMELSER FÖR TÄVLANDE,
FÖRBJUDNA MEDEL OCH METODER
43. Antidopingbestämmelser
43.1 FRF efterföljer Finlands Antidopingbestämmelser och de beslut den, av Finlands
centrum för etik inom idrotten FCEI rf utnämnda övervakningsnämnd, gjort inom sin
befogenhet.
43.2 FRF efterföljer Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf:s testningsregler och
förteckningen ”Förbjudna medel och metoder inom idrotten”, som WADA årligen
publicerar samt de preciseringar som möjligen gjorts i denna. Se www.FCEI.fi.
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43.3 Tävlande, tränare och funktionärer är förpliktade att känna till och efterfölja de
antidopingregler som gäller dem.
43.4 Dopingtester kan göras i Finland på initiativ av FCEI, FOK, WADA, FRF och FEI.
Tävlande kan dopingtestas när som helst under eller utom pågående tävling.
43.5 Fakta om påstådd dopingförseelse kan bevisas på vilket som helst pålitligt sätt
även genom att bekänna.

44. Alkohol, rusningsmedel och rökning
44.1 Person som är bunden av reglerna, kan inte i berusat tillstånd, verka som
funktionär, tränare eller hantera häst på tävlingsområde under pågående tävling.
Tävlande får inte tävla eller rida fram häst i berusat tillstånd. Person anses vara
berusad, när alkoholhalten i blodet är 0.5 promille eller högre.
44.2 Alkoholhalten mäts av andningsluft och eller blod. Mätningen övervakas av
ODK, säkerhetschef och/eller tävlingens läkare. Om alkoholhalten i blodet är över 1,0
promille skall fallet rapporteras till FRF:s Disciplinnämnd, som beslutar om straff.
44.3 Om person, som är bunden av reglerna, vägrar alkoholmätning, får hen inte
tävla, hantera häst på tävlingsområde eller vara funktionär och hen kan omedelbart
avlägsnas från tävlingsområdet på beslut av ODK eller tävlingsledaren.
44.4 Om ODK eller tävlingsledaren har välgrundad misstanke om, att en person
bunden av reglerna, är under påverkan av övriga berusningsmedel än alkohol, får
hen inte tävla, hantera häst på tävlingsområde eller vara funktionär.
44.5 Rökning och användande av rökningsprodukter är förbjudet på
prestationsplatser för sport och läktare. Förseelse mot detta förbjud kan medföra
disciplinåtgärder för person, som är bunden av reglerna. Tävlingsarrangörer svarar
för att förbjudet åtföljs.
44.6 Tävlingsarrangören kan förbjuda rökning på hela tävlingsområdet eller utse
platser för rökning.
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DEL IX
REGLER FÖR RÄTTSKYDD OCH DISCIPLINÄRENDEN

45

Inledning

45.1

I reglerna för rättskydd och disciplinära ärenden regleras:

a)

Funktionärers och verksamhertsorgans befogenheter och skyldigheter som är tillsatta enligt
FRF:s stadgar, allmänna tävlingsregler (TR I) och grenregler (GR);

b)

Straffpåföljder och straffskalor;

c)

Regler för protester och för krav på disciplinär påföljd mot personer eller organ som är
underställda FRF:s disciplinära befogenhet med anledning av deras förfarande och
uppträdande;

d)

Besvärsprocesser för att föra beslut som fattats eller straffpåföljd som utdömts på basen av
stadgar, allmänna tävlingsregler (TR I) eller grenregler (GR) till besvärsinstans för avgörande.

45.2

Parter som är underställda FRF:s rättskydds- och disciplinregler:

a)

FRF, FRF:s medlemmar och personer som verkar inom FRF:s organisation;

b)

Föreningar, personer och samfund som idkar tävlingsverksamhet;

c)

Medlemsföreningarnas medlemmar;

d)

Medlemsföreningarnas styrelse- och direktionsmedlemmar samt medlemmar i organ som
dessa tillsatt, funktionärer och hästarnas ansvarspersoner;
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e)

De personer och samfund som skriftligen har förbundit sig att följa dessa regler eller som har
löst ut exempelvis FRF:s tävlings- eller funktionärslicens eller som verkar på uppdrag av FRF;

f)

Personer och samfund som är underställda gällande antidoping- och regler för medicinering
av hästar;

g)

Andra sådana personer, föreningar och samfund som genom sitt deltagande har en nytta av
FRF:s tävlingsverksamhet.

45.3

Tävlingarna skall basera sig på ’fair play’ och vara rättvisa för alla tävlanden. För att
säkerställa fair play principen skall en funktionär som utför sina regelbaserade ålägganden ha
rätt att använda alla tekniska hjälpmedel inklusive videoupptagningar.

45.4

Vid handläggandet av en protest, ett besvär eller ett disciplinärt ärende bör sakägare alltid
beredas tillfälle att bli hörda. Därtill kan vittnen och sakkunniga bli hörda i ärendet. Hörandet
sker muntligen eller skriftligen. Över ett muntligt hörande bör protokoll uppföras. Även
annat material kan vid behov tas i beaktande.

46.

Opartiskhet, intressekonflikt och verksamhetsprinciper för FRF:s tjänstemän

46.1

En allvarlig intressekonflikt utgör en risk som beroende på omständigheterna kan leda till att
en person som verkar inom FRF, oberoende av i vilken roll denna agerar, är eller kan verka
vara i en situation där en sekundär målsättning eller nytta kan påverka eller se ut att påverka
personens primära målsättning, bedömning eller agerande.

46.2

En intressekonflikt är vilkensomhelst personlig, professionell eller ekonomisk omständighet,
inklusive släktskapsförhållanden som kan eller ser ut att kunna påverka en persons
opartiskhet då denna agerar som FRF:s representant.

46.3

Situationer där intressekonflikter kan uppstå bör alltid undvikas då det i praktiken är möjligt.
Grenreglerna (GR) reglerar mera i detalj om intressekonflikters förhållande till erfarenhet
och expertis.
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46.4

Då en person som tillhör FRF:s personal utför sitt arbete eller ett uppdrag givet av FRF eller
då denna representerar FRF så är personen bunden av FRF:s regler och dess olika etiska
regelverk.

47.

Domarkollegiets och stewardernas rättigheter och förpliktelser

47.1

ODK:s disciplinära uppgifter:

47.1.1

Utöver de uppgifter och mandat som ankommer på ODK enligt TR I och GR, tillkommer ODK i
tävlingar FRF:s allmänna disciplinära rättigheter med de begränsningar som anges i 47.3;

47.1.2

ODK behandlar och beslutar om protester som gäller propositionen, omständighet eller
ärende som har uppkommit under tävlingen eller som annars direkt hänför sig till
tävlingstillfället och som framställs till ODK under tävlingen;

47.1.3

ODK bekräftar tävlingsresultaten genom sin underskrift om inte GR föreskriver annat;

47.1.4

ODK bör vara anträffbar under tävlingen;

47.1.5

Då protesten gäller veterinärmedicinska frågor bör ODK, där det är möjligt konsultera
tävlingsveterinären innan ODK gör ett beslut.

47.2

ODK kan utfärda följande straff:

a)

Muntlig eller skriftlig varning;

b)

Gult varningskort;

c)

Bot till högstbelopp om 500 Euro;
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d)

Avstängning av tävlanden och/eller hästen från pågående tävling; vid allvarliga förseelser
omedelbar avstängning från pågående tävling och/eller överföring av ärendet för
handläggning av disciplinnämnden.

47.3

ODK skall överföra beslutsfattandet till disciplinnämnden:

a)

Ärenden som ligger utanför ODK:s behörighet;

b)

Ärenden som ligger inom ODK:s behörighet men vilka skall bestraffas strängare än vad som
är angivet i 47.2;

c)

Anmälan om otillåten hantering av häst som inte behöver avgöras omedelbart för att tillåta
ett tävlingsresultat eller, vilken inte har en direkt inverkan på hästens eller ryttarens
tävlingsbehörighet eller, vilken ODK inte omedelbart kan avgöra;

d)

ODK:s beslut som har överklagats.

47.4

Huvudstewardens uppgifter och befogenheter inom disciplinhantering

47.4.1

Utöver det som TR I och GR stipulerar om huvudstewardens uppgifter använder denna FRF:s
begränsade disciplinära rätt under tävlingen. Huvudstewarden skall innan tävlingen avslutas
till ODK göra en rapport om alla straff som huvudstewarden utfärdat. ODK skall bifoga
rapporten till tävlingens disciplinrapport.

47.4.2

Huvudstewarden kan utfärda följande straff:

a.

Muntlig eller skriftlig varning;

b.

Gult varningskort tillsammans med ODK.
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47.5

Domarkollegiets och stewardarnas rätt till självrättelse

47.5.1

Om det under tävlingen gång uppdagas ett uppenbart skriv- eller räknefel eller något annat
därmed jämförbart fel eller brist så har domarkollegiets samtliga medlemmar och
stewarderna, samtliga var för sig, rätt till självrättelse utan att protest.

47.5.2

Domare eller steward kan utan protest avföra ett felaktigt beslut och avgöra ärendet på nytt
om beslutet uppenbart baserar sig på felaktig eller bristfälligt utredning, uppenbar
tillämpning av fel regel eller ett förfaringsfel har gjorts vid beslutet eller, det har framkommit
sådan ny utredning som väsentligt kan påverka beslutet.

47.5.3

Domare och stewarder skall rapportera alla genomförda självrättelser till ODK som
rapporterar dem vidare i tävlingens disciplinrapport.

48.

Field of Play -principen

48.1

Domarkollegiets beslut som berör själva bedömningen av tävlingsprestationen på arenan kan
inte överklagas (Field of Play -principen). Dessa beslut är slutgiltiga. De kan beröra
exempelvis nedan uppräknade fall, men begränsar sig inte till dessa:

a)

Beslut som baserar sig på iakttagandet eller poängsättande av prestationen som till exempel:
föll en del av hindret; var hästen olydig; vägrade hästen eller fällde hästen en del av hindret
då den hoppade; red ekipaget omkull eller föll ryttaren av hästen; gjorde hästen en volt vid
seriehindret eller vägrade den eller, red ekipaget förbi hindret; tidtagning av prestationen;
hoppade hästen inom tidsgränsen för hindret eller om exempelvis ekipagets vägval utgjorde
ett fel enligt relevanta GR;

b)

Diskvalificering av hästens prestation eller avstängning från tävlingarna av hälsoskäl (också
på grund av hästbesiktningen), om inte GR reglerar annat;

c)

Diskvalificering av tävlanden på grund av hälsoskäl eller om tävlandens kondition är sådan
att deltagande i tävlingen är olämpligt;

d)

Utdömande av varning eller gult kort utan tilläggsstraff;
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e)

Diskvalificering från klassen / avstängning från tävlingarna under tävlingarnas gång.

49.

FRF:s disciplinnämnd

49.1

FRF:s disciplinnämnds befogenheter är fastslagna i FRF:s stadgan.

49.2

Disciplinnämnden kan utdöma följande straff:

a)

Muntlig eller skriftlig varning;

b)

Bot, upp till 2.500 Euro för en förening- samfundsmedlem och 1.000 för en personmedlem,

c)

Makulering av tävlandens eller hästens resultat;

d)

Ett interimistiskt, viss tids eller livstids tävlings-, funktionärsförbud eller avstängning för en
funktionär eller tävlande;

e)

Interimistiskt, viss tids eller livstids tävlingsförbud för hästen;

f)

Ett interimistiskt åläggande, förbud, åtgärd eller säkerhetsåtgärd vilken är nödvändig för att
säkerställa att en rättighet kvarstår fram till dess disciplinnämnden givit sitt beslut i ärendet

50.

Protester och disciplinåtgärder

50.1

En protest kan göras gentemot varje person eller organ som verkar i vilkensomhelst funktion
i en tävling som är underställd FRF:s tävlingssystem eller, som annars är bunden av FRF:s
disciplinregler. Protesten kan gälla en påstådd förseelse mot stadgan, tävlings- eller
grenreglerna (KS I och GR), allmänna ordningsregler, skälighetsbedömning och allmänt
accepterat sportmannaskap.

50.2

En protest kan göras enbart av FRF, FRF:s medlemsförening eller samfundsmedlem, tävlande,
funktionär, lagledare eller som sådan inte finns, hästens ansvarsperson. En protest mot
otillåten hantering av häst kan göras av vem som helst. Protest för minderårig tävlandes och
eller / hästägares del kan göras av förmyndare eller utnämnd lagledare.

50.3

Om inte annat föreskrivs skall en protest alltid inlämnas innan tävlingen avslutas till ODK
(eller vid förhinder för ODK till tävlingsledaren eller tävlingskansliet). Detta gäller även
situationer då den som gör protesten inte är närvarande på tävlingsplatsen. Protesten
behandlas inte innan gällande protestavgift har blivit erlagd.

50.4

I följande ärenden kan protest inte göras till disciplinnämnden. Protesten bör göras på
tävlingsplatsen enligt punkt 50.3 och i varje specifikt fall enligt föreskrivna tidsfrister:
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a)

Protester som gäller tävlandens eller hästens behörighet i en viss tävling och protester som
gäller ridbanans skick. Dessa protester bör göras senast 30 minuter innan respektive klass
eller tävling inleds;

b)

Protester som gäller ett hinder, banan eller banas längd i banhoppning eller körningens
precisionsprov. Dessa protester bör göras innan respektive klass påbörjas;

c)

Protester som gäller banan eller dess hinder i en fälttävlans terrängprov, banan eller dess
hinder i en körtävlings maratonprov eller rutten för en tävling i distansritt. Dessa protester
bör göras senast en timme innan klassen börjar;

d)

Protester som gäller regelförseelser eller andra fall som inträffat under tävlingen eller
tävlingsresultaten. Dessa protester bör göras senast 30 minuter efter det resultaten för den
aktuella klassen eller tävlingen har publicerats;

e)

Protester som gäller klander av tillämpning eller verkställandet av någon regel utfärdad av
FRF. Dessa protester bör göras inom 30 minuter från det som regeln har blivit tillämpad eller
verkställts.

50.5

En förutsättning för att bli beviljad besvärsrätt till disciplinnämnden i ovan relaterade
ärenden, är att protesten gjorts inom utsatt tid till ODK.

50.6

ODK bör behandla protesterna i snabb ordning under tävlingen. Om en protest som, gjorts
till ODK inte kan avgöras under tävlingens gång skall ODK fatta sitt beslut i ärendet utan
dröjsmål och senast inom 3 dygn från det tävlingen avslutats.

50.7

ODK:s beslut i protester kan delges parterna antingen muntligen eller skriftligen.
Straffpåföljder delges alltid skriftligen.

50.8

Protester i andra ärenden än de som är uppräknade i 50.4 skall göras till disciplinnämnden.
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50.9

Protester i fall som inte har inträffat under ett tävlingstillfälle eller som inte direkt hänför sig
till ett tävlingstillfälle och vilka inte var kända innan tävlingen avslutades kan göras till
disciplinnämnden inom 14 dagar från det ifrågavarande tävling avslutades. Fallet anses ha
vara relaterade till tävlingstillfället om, det inträffat under resan till tävlingen eller efter
ankomst till tävlingsplatsen.

50.10

En protest skall uppgöras skriftligen och den skall vara undertecknad av en person som enligt
punkt 50.2 är berättigad att göra en protest. Den som gör protesten skall, om möjligt
identifiera vittnen och säkerställa annat bevismaterial för det inträffade samt förete dessa
för den som tar emot protesten. Alternativt, kan vittnesmål inlämnas skriftligen
undertecknade av respektive vittnen samt bör ange vittnens namn och kontaktuppgifter. Till
protesten bör bifogas allt material som stöder protesten.

50.11

Protesten bör företes ODK inom utsatt tid tillsammans med protestavgiften. Protester som
skall företes disciplinnämnden skall skickas till nämnden inom utsatt tid tillsammans med ett
kvitto som visar att protestavgiften har blivit erlagd.

50.12

FRF har rätt att inleda ett disciplinförfarande mot en person eller personer utan att uppbära
avgift i fall som kan skada ridsportens eller speciellt FRF:s anseende, i fall som berör
manipulering av tävlingsresultat eller tävlingsevenemang, vadslagning, sexuellt trakasseri,
rasism, korruption, muta eller otillåten hantering av häst samt i alla fall som berör
regelförseelser.

51.

Disciplinrapporter

51.1

ODK bör i disciplinrapporterna som skall inges till FRF anteckna samtliga gjorda protester och
disciplinförfaranden, beslut som fattats och straff som utdömts med anledning av dessa,
gjorda självrättelser samt all annan väsentlig information.

51.2

Om disciplinrapporten inte inlämnas till FRF har FRF rätt att med hot om varning kräva att
den inlämnas. Funktionär kan påföras funktionärsförbud tills dess rapporten är inlämnad till
FRF.

52.

Besvär
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52.1

Envar vars rätt eller intresse ett ärende gäller har rätt att anföra besvär i ärendet om punkt
52.4 medger det till den instans som anges i punkt 52.3. Besväret kan gälla ett beslut som en
person eller organ fattat med tillämpning av stadgar, tävlingsregler (TS I) eller grenregler
(GR).

52.2

Om vägande skäl föreligger kan såda förseelser som disciplinnämnden fått vetskap om bli
behandlade även om det inte anförts några besvär över dem.

52.3

Besvärsinstanser är:

a)

Disciplinnämnden i beslut eller förseelse som gjorts av tävlingens domarkollegie, ODK, annan
funktionär, person eller organ;

b)

Idrottens Rättsskyddsnämnd (FCEI) i beslut som gjort av disciplinnämnden. Idrottens
Rättsskyddsnämnd är en oberoende och opartisk riksomfattande rättsskyddsorgan vars
uppgift är att avgöra besvär inom idrotten. Den person eller det samfund som inlämnar
besvär till Idrottens Rättsskyddsnämnd skall till FRF inge ett sammandrag av de fakta
besväret baserar sig på.

52.4

Besvärsrätt föreligger inte:

a)

För beslut som domarkollegiet fattat på basen av punkterna 48.1 a-d och andra beslut som
gäller bana, rutt eller ett hinder på något av dessa;

b)

För ett beslut av domarkollegiet som disciplinnämnden har avgjort på grund av anfört
besvär.

52.5

Besvär som gäller tävlingar bör göras till disciplinnämnden senast inom 7 dygn från det
tävlingen avslutades. Andra besvär till disciplinnämnden skall göras inom 14 dygn från det
beslutet som besväret gäller fattades. Besvärande eller dennes ombud skall underteckna
besvärsskriften och till den skall bifogas samtligt skriftligt bevismaterial som stöder besväret.
Besvär som gäller tävlingar är tillåtna enbart om de berör tävlandens eller hästens rätt att
delta i tävlingen eller tolkning av grenreglerna.
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53.

Protest- och besvärsavgifter

53.1

Styrelsen fastställer årligen en protestavgift som bör erläggas till FRF för en protest som görs
till ODK. Avgiften återbetalas om protesten godkänns.

53.2

Styrelsen fastställer årligen en protest- och besvärsavgift som bör erläggas till FRF för
protester och besvär som görs till disciplinnämnden. Avgiften återbetalas om protesten eller
besväret godkänns.

53.3

Protester och besvär som gäller otillåten hantering av häst är avgiftsfri.

53.4

ODK eller disciplinnämnden är inte förpliktade att utreda sin behörighet i ärendet innan
dessa avgifter är erlagda.

54.

Registrering av protester, besvär, disciplinförfaranden och straff

54.1

FRF:s styrelse eller av styrelsen angiven person svarar för:

a)

att givna straffpåföljder registreras och att förbud som anges i dem delges;

b)

att disciplinnämndens och Idrottens rättsskyddsnämnds beslut registreras;

c)

att besluten som givits av dessa organ och tidpunkten när besluten träder i kraft delges
parterna;

d)

att besluten blir offentliggjorda;

e)

att funktionärernas rapporter blir behandlade;
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f)

att FEI beslut som berör tävlande och hästar blir uppföljda och verkställda.

55.

Ikraftträdande och delgivning av beslut

55.1

Besluten träder i kraft då de delges, om delgivning är möjlig till parterna muntligen eller
skriftligen. Om delgivning inte kan ske bör beslutsorganet separat ange tidpunkten då
beslutet träder i kraft.

55.2

Då ett straff utfärdas till en tävlande som är under 15 år bör tävlandens förmyndare eller
annan myndig person närvara då straffpåföljden delges.

56.

Preskribering av FRF:s disciplinärrätt

56.1

FRF:s rätt att inleda ett disciplinärförfarande preskriberas beroende på förseelsens art enligt
följande:

a)

Förseelser som gjorts på bana eller rutt eller i dess omedelbara närhet preskriberas ett (1) år
från tidpunkten för förseelsen;

b)

Alla övriga förseelser preskriberas fem (5) år från tidpunkten för förseelsen;

c)

Doping förseelser preskriberas tio (10) år från tidpunkten för förseelsen.

57.

Om förseelser

57.1

Bestraffas kan den som:

a)

Bryter mot FRF:s gällande regler, påbud eller beslut som görs enligt FRF:s regler;
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b)

Avsiktligt vilseleder eller försöker vilseleda FRF:s styrelse eller organ tillsatta av FRF;

c)

På tävling, under träningar, utanför det egentliga tävlingsevenemanget eller på grund av
beslut som fattats på tävlingar eller annars uppför sig osportsligt eller lagstridigt;

d)

På tävling eller under träningar bryter mot reglerna om domarkollegiets fysiska integritet
eller gör sig skyldig till hot mot domarkollegiet;

e)

Gör sig skyldig till en dopingförseelse eller otillåten medicinering av häst enligt gällande
antidoping- och läkemedelsregler på eller utanför en tävling eller inte iakttar de skyldigheter
som finns angivna i antidopingreglerna som gäller idrottares stödpersoner;

f)

Gör sig skyldig till förfarande som skadar FRF, dess medlemsförening eller samfundets
intressen;

g)

Den som tävlar, försöker tävla eller föreslår tävlande i enlighet med ett på förhand avtalat
slutresultat eller på annat sätt manipulerar eller försöker manipulera tävlingsevenemang
eller, underlåter att informera FRF eller sin förening om sådant förfarande;

h)

Slår vad om sitt eget tävlande;

i)

På eller utanför tävling gör sig skyldig till rasistiskt agerande eller underlåter att intervenera i
dylikt agerande vilket påskrivs i FRF:s regelverk;

j)

Har blivit bestraffad av FEI eller av något annat riksomfattande idrottsförbund till minst sex
(6) månaders tävlings- eller funktionärsförbud eller blivit avstängd för minst samma tid, kan
enligt tillämpning av dessa regler bestraffas om gärningen uppfyller något av rekvisitet för a)
– h).

57.2

De förseelser som anges i punkterna d), f), g) och h) bör alltid beaktas som grova.

58.

Straffmätning
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58.1

Då straff påförs kan förmildrande och försvårande omständigheter beaktas. Som
förmildrande omständigheter kan bl.a. beaktas att gärningen inte var avsiktlig,
gärningsmannens oerfarenhet eller unga ålder. Som försvårande omständigheter kan bl.a.
beaktas att gärningen var avsiktlig, upprepad, gärningsmannens erfarenhet, den skada som
gärningen åsamkat annan, den olägenhet som gärningen orsakar FRF eller ridsporten, den
nytta gärningsmannen erhållit samt gärningens allmänna klandervärdhet. Förutom alla
detaljer som beaktas vid straffmätning bör följande omständigheter ges betydelse vid
straffmätningen:

a)

Försatte gärningen eller underlåtenheten gärningsmannen eller tävlanden i en orättvis
ställning jämfört med andra?

b)

Led någon materiell skada med anledning av gärningen eller underlåtenheten?

c)

Uppfyllde gärningen eller underlåtenheten rekvisitet för otillåten hantering av häst?

d)

Kränkte gärningen eller underlåtenheten någons människovärde eller integritet?

e)

Uppfyllde gärningen eller underlåtenheten brottsrekvisitet för bedrägeri, våldsbrott,
utnyttjande eller något annat rekvisit?

f)

Var gärningen eller underlåtenheten avsiktlig?

59.

Om olika straff

59.1

Varning

Muntlig eller skriftlig varning är ett lämpligt straff för oavsiktliga och små förseelser vars
konsekvenser är ringa.
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59.2

Bot

Bot är ett lämpligt straff speciellt i fall där gärningsmannen har agerat vårdslöst.

59.3

Uteslutning från klass och/eller tävlingen

Uteslutning från en klass/tävling betyder att ifrågavarande tävlande och/eller häst inte
längre får delta i den aktuella klassen/tävlingen. I stadgan, tävlings- eller grenreglerna (TR I,
GR) kan regleras att uteslutning från klass/tävling också retroaktivt kan gälla förverkandet av
resultat och vinstpengar som uppnåtts och erhållits i samma tävlingar.

60.

Tävlings- och funktionärsförbud samt avstängning

60.1

Disciplinnämnden kan påföra ett interimistiskt, viss tids eller livstids tävlings-,
funktionärsförbud eller avstängning vilket är ett lämpligt straff om handlingen varit avsiktlig
eller underlåtenheten grov. Disciplinnämnden ger närmare anvisningar om tillämplig
tidsperiod och övriga villkor.

60.1.1

Under den tid som det interimistiska, viss tids eller livstids tävlings-, funktionärsförbudet
eller avstängningen är i kraft är den person eller häst som förbudet gäller förbjuden att delta
i FRF:s eller FEI:s tävlingsverksamhet som idrottare, häst, funktionär eller tävlingsarrangör
och förbjuden att närvara i en tävling arrangerade enligt FRF:s eller FEI:s tävlingssystem i
någon annan kapacitet än som åskådare.

60.1.2

Då tidpunkten för ikraftträdandet av förbudet övervägs bör förseelsens allvarlighetsgrad av
rättviseskäl ges betydelse.

61.

Straffpåföljden för vissa förseelser

61.1

Otillåten hantering av häst
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Otillåten hantering av häst är alltid förbjudet i en tävling eller utanför en tävling. För otillåten
hantering av häst kan straffas med bot upp till 7.500 Euro och eller tävlings-,
funktionärsförbud eller avstängning under minst tre (3) månader upp till livstidförbud.
Otillåten hantering av häst är exempelvis:

a)

Uppsåtligt förorsakande av smärta;

b)

Bruk av våld / överdriven bestraffning;

c)

Underlåtenhet att vårda hästen både avsiktlig eller av försummelse;

d)

Barrering;

e)

Bruk av otillåten utrustning eller sådan som orsakar hästen smärta

f)

Tävlande med en häst som har undergått en nervkapning i en kroppsdel eller annan
motsvarande kemiskt eller kirurgiskt ingrepp som bestående eliminerar känslan i
kroppsdelen;

g)

Tävlande med en häst som i Finland eller något annat land avförts från tävlingsregistret
genom ett beslut av ett försäkringsbolag;

h)

Andra handlingar, metoder och försummelse som anses vara förbjudna.

61.2

Osakligt uppträdande

61.2.1

Den som uppträder osakligt (a) mot en tävlingsfunktionär eller annan person på
tävlingsevenemanget (tävlande, arrangör, representant för pressen, publiken etc.) och/eller
(b) mot en dopingfunktionär, veterinär och/eller någon annan person som assisterar vid
tagandet av dopingprov, kan bestraffas med en bot om minst 100 euro och högst 3.000 Euro
och/eller till tävlings-, funktionärsförbud eller avstängning för minst tre (3) eller högs (12)
månader.
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61.2.2

Den som genom internet eller annars publikt förmedlar (genom sociala medier /
massmedium eller på annat sätt tillgängliggör för en stor publik) sådana uppgifter som
skadar FRF eller dennes medlemmar kan, om handlingen uppfyller ett brottsrekvisit, dömas
till en bot om minst 200 Euro och högst 5.000 Euro och/eller till tävlings-, funktionärsförbud
eller avstängning för minst tre (3) eller högs (12) månader.

61.3

Handlingar som bestraffas enligt brottslagen

Den som gör sig skyldig till bedrägeri, våldshandling eller annan handling som enligt nationell
lagstiftning är straffbar kan, utöver påföljd som utdömts av domstol dömas till en bot om
minst 500 Euro och högst 7.500 Euro och eller till tävlings-, funktionärsförbud eller
avstängning för minst en månad eller högst livstid.

61.4

Försvårande av utredningsarbete

Den som genom sina handlingar försvårar en utredning som görs av FRF eller någon annan
på uppdrag av FRF, kan dömas till en bot om minst 300 Euro och högst 5.500 Euro och eller
till tävlings-, funktionärsförbud eller avstängning för minst en månad eller högs ett (1) år.

61.5

Gult kort

61.5.1

De förseelser som anges i punkterna 61.1 och 61.2 och vilka är lindriga (otillbörlig hantering
av häst, osakligt uppträdande), de förseelser som separat är angivna i grenreglerna och de
förseelser som antes i punkt 38 säkerhet) kan bestraffas med ett gult kort.

61.5.2

ODK eller huvudstewarden skall under tävlingen meddela hästens ansvariga person att
denna tilldelats ett gult kort och att detta kommer att delges personligen eller på annat
lämpligt sätt. Om det trots försök inte går att delge det gula kortet till tävlanden under
tävlingen så skall tävlanden bli skriftligen informerad om det inom 14 dygn från det tävlingen
avslutades. Ett gult kort kan tilldelas som ett kompletterande straff i tillägg till de
straffpåföljder som anges i TR I eller GR.
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61.5.3

Om hästens ansvariga person får ett andra gult kort i samma tävling eller inom ett (1) år från
det första gula kortet skall personen automatiskt försättas i en två (2) månaders tävlings-,
funktionärsförbud eller avstängning som träder i kraft från delgiven om påföljden har blivit
gjord.

62.

Förfaranderegler

62.1

För samma förseelse kan flera straff påföras. Då bötesbeloppet och förbudets längd fastställs
skall alla fakta som har en betydelse för avgörandet tas i beaktande inklusive de principer
som anförs i punkt 58.

62.2

Alla utdömda böter skall betalas till FRF. En person som inte betalar boten inom 30 dygn från
det betalningsordern givits skall automatiskt försättas i tävlings-, funktionärsförbud eller
avstängning till dess boten är betald i sin helhet. Om boten är obetald mer än 90 dagar från
det den utställdes skall den höjas med en 10 procent per annum dröjsmålsavgift. Om boten
felaktigt betalas till annan än FRF, skall betalningen omedelbart överföras till FRF.

62.3

Disciplinnämnden kan förordna den part/de parter som förlorat besväret att betala FRF:s
kostnader i ärendet till ett belopp om 300 – 5.000 Euro. Om en part eller parter förlängt
disciplinär- eller besvärsförfarandet och därigenom orsakat merkostnader för FRF eller om
andra vägande skäl föreligger kan denna part eller parterna tillsammans åläggas att betala
s.k. tilläggskostnader upp till 7.500 Euro.

62.4

Den som inte betalar en avgift som utfärdats av FRF (som exempelvis kostnader förorsakade
av disciplinnämndens eller Idrottens rättsskyddsnämnds förfaranden, kostnader för
dopingprov etc.) eller som inte trots uppmaning har återlämnat pris eller återbetalat
vinstsumma till tävlingsarrangören inom 30 dygn från det datum då återlämning eller
återbetalning har krävts, skall automatiskt försättas i tävlings-, funktionärsförbud eller
avstängning till dess priset återlämnats och/eller vinstsumman till fullo återbetalats.

62.5

Reglerna i punkt 59 (om olika straff) ändrar inte på något sätt de påföljder som kan följa av
att det brutits mot reglerna för medicinering av hästar och tävlandens antidopingregler.
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