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Regels voor endurancewedstrijden 2009  
 

 

 

Voorwoord 
 

 
 
De huidige regels voor endurancewedstrijden worden effectief vanaf januari 2009. Vanaf deze 
datum, zijn alle eerdere andere teksten over hetzelfde onderwerp (andere edities en alle 
andere officiële documenten) achterhaald.  
 
Alhoewel dit document de regels voor FEI wedstrijden beschrijft in detail, dient het te worden 
gelezen in samenhang met de Statuten, het Dierenartsreglement en het Algemeen 
Reglement. 
 
 
Elke situatie kan niet worden voorzien of beschreven in dit reglement. Als gevolg daarvan is 
deze editie van het Reglement ontworpen voor flexibiliteit om mee te evolueren en aan te 
passen waar de ontwikkeling van de discipline dat vereist, door te verwijzen voor specifieke 
omstandigheden naar annexen en bijlagen. Bovendien is het de plicht van de Terreinjury en 
Dierenartsen om in alle onvoorziene en buitengewone omstandigheden, een sportieve 
beslissing te nemen die zo nauw mogelijk aanleunt bij de intentie waarmee dit Reglement en 
het Algemeen Reglement van de FEI werden opgesteld.  
 
 

 

 
 
Deze vertaling kwam tot stand dankzij het vrijwilligerswerk van commissieleden Jan 
Deprez en Johan Jans, die het opportuun vonden om ook een Nederlandstalige versie 
van het FEI-endurance reglement voorhanden te hebben.   
 
De vertaling dient ter verduidelijking van het originele FEI-reglement dat in het Engels werd  
geschreven. Het is de Engelse versie die primeert boven de Nederlandstalige versie en 
geldend is in geval van twijfel of discussie. 
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De FEI gedragscode ter bescherming van het paard  

 
 
De Federation Equestre Internationale (FEI) verwacht dat alle betrokkenen in de 
internationale paardensport zich houden aan de FEI-gedragscode. Alle betrokkenen op FEI-
wedstrijden dienen zich te onderwerpen aan deze FEI-gedragscode en aanvaarden dat het 
welzijn van het paard ten alle tijden moet voorop staan en nooit ondergeschikt mag worden 
aan concurrentie of commerciële invloeden .  
 
1. In alle Fases van de training en voorbereiding van het wedstrijdpaard, dient het welzijn van 
het paard te primeren boven alle andere eisen. Dit omvat goed management van het paard, 
goede opleidingsmethoden, goed hoefbeslag en hoefverzorging en vereist tevens veilige en 
comfortabele transportomstandigheden van het paard .  
 
2. Zowel paarden als ruiters moeten fit, bekwaam en in goede gezondheid verkeren alvorens 
zij kunnen worden toegelaten om deel te nemen aan endurancewedstrijden. Dit omvat  
eveneens het gebruik en/of misbruik van medicatie, medische behandelingen en 
noodzakelijke verzorgingen, alsook het al dan niet toelaten van drachtige merries.  
  
3. Endurancewedstrijden -of evenementen mogen geen afbreuk doen aan het welzijn van 
paard. De wedstrijdomgeving, bodemgesteldheid, weersomstandigheden, stallingen en de 
staat van de site waar de wedstrijd wordt gehouden alsook de bekwaamheid van het paard 
om de terugreis aan te vatten, dienen nauwlettend in de gaten te worden gehouden opdat het 
welzijn van het paard niet in het gedrang komt.  
 
4. Al het mogelijke moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat de paarden de nodige 
aandacht en verzorging krijgen nadat zij hebben deelgenomen aan de competitieproef. Zij 
hebben recht op een waardig bestaan, ook nadat hun sportieve carrière teneinde is gekomen. 
Dit betreft een goede veterinaire verzorging, behandeling van verwondingen, euthanasie 
indien nodig of paarden op rust zetten indien vereist.  
  
5. De FEI tracht ernaar om samen met alle betrokken in de sport om het hoogste niveau van 
opvoeding te bereiken op hun gebied van expertise. De originele code is te vinden op de 
website van de FEI's: www.fei.org en is beschikbaar in het Frans en Engels.  

http://www.fei.org/
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HOOFDSTUK 1  

 

 

Competitie 

 

 
800.1  

 
Endurance is een wedstrijd om het uithoudingsvermogen van het paard op een veilige manier 
te testen in competitieverband. Het is een wedstrijd tegen de tijd, waar parameters als terrein, 
bodemgesteldheid, afstand en klimaat variabel zijn.  
 
Het is dan ook de grootste verantwoordelijkheid van de Technisch Afgevaardigde, de 
Terreinjury, de  Stewards, de Veterinaire Commissie, de Teamchef, de Dierenartsen, de 
Grooms en de ruiter om ervoor te zorgen dat mede door hun vaardigheden en gewetensvol 
en zorgzaam gedrag, de gezondheid en het welzijn van het paard verzekerd is en blijft. Om 
succesvol te zijn, moet de ruiter kennis hebben van tempo rijden en zijn paard efficiënt en 
veilig door het parcours kunnen loodsen. In Endurance wordt elk lid van het GENUS EQUUS 
als paard beschouwd. 
 

800.2  

 

De wedstrijd bestaat uit een aantal Fases.  

 

800.2.1  

 

Geen enkele Fase mag langer zijn 40km en mag niet korter zijn dan 20km.  

 

800.2.2  

 

Aan het einde van elke Fase is er een verplichte stop voor veterinaire keuring van het paard. 
De Buitenlandse Veterinair Afgevaardigde (FVD) en de voorzitter van de Veterinaire 
Commissie (PVC) moeten worden geraadpleegd over de afstand van elke Fase en de 
verplichte rusttijden in de verschillende vetgates. 
 

800.2.3  

 
In een 160 km-wedstrijd moeten er ten minste vijf Vet Gates worden voorzien plus een 
eindcontrole. (6 Fasen) Er bestaat wel de mogelijkheid om dit te verminderen tot 5 Fasen  
onderworpen aan de aanbeveling van de Technisch Afgevaardigde (TD). 

 

800.2.4  

 
De verschillende Fases kunnen worden gespreid over een of meer dagen. 

 

800.2.5 

 
Tussen elke Fase van de Endurancewedstrijd moet een rustpauze worden ingelast.  
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800.2.6  

 

Elke dag van een Endurancewedstrijd moet worden onderverdeeld in ten minste twee Fases, 
gescheiden door een veterinaire keuring en een verplichte rusttijd. 

 

  

800.2.7 

  

In elke Endurancewedstrijd zal er minstens één rustpauze zijn niet korter dan 40 minuten.  

 

800.2.8 

 

In 3 Ster-wedstrijden of hoger, dient de totale rusttijd voor de hele wedstrijd ten minste 
gemiddeld 1min per km te bedragen, vb. voor een 160km is de minimale totale rusttijd = 160 
minuten  

 

 

800.2.9 

 
De maximum rusttijd voor een eendaagse wedstrijd bedraagt 60minuten. In 3 Ster-
wedstrijden of hoger dient er minstens een rustpauze ingelast te worden van minstens 50 
minuten.  
 

 

800.2.10  

 
Rusttijden in vetgates met het oog op een recuperatie-inspectie, moeten minstens 40min 
zijn.Voor recuperatie-inspecties als deze dient het paard zich aan te bieden in de vetgate 
15min voor vertrek.  
 
 

800.3 
 
Om het even hoe de startorde is of wat het startreglement inhoudt, elke deelnemer moet aan 
de volledige proef deelnemen alsof hij alleen was en wedijveren tegen de tijd.  
 

 

800.4 

 

Een endurancewedstrijd is een wedstrijd tegen de klok. De combinatie die de koers beëindigt 
in de snelste tijd is de winnaar, op voorwaarde dat ze alle Veterinaire Inspecties en Medische 
Controles doorstaat alsook de opgelegde protocollen ter bescherming van paard en ruiter in 
dit Endurance-reglement, in het Algemeen Reglement en het Dierenartsreglement van de 
FEI. Competities zullen worden georganiseerd om ruiters toe te laten hun eigen tempo te 
lopen en te wedijveren tegen de klok, op voorwaarde dat:     
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800.4.1  

 

In bepaalde omstandigheden waar het veilig uitrijden van de wedstrijd in het gedrang komt, 
kan het Organiserend Comité (OC) in overleg met de Technisch Afgevaardigde (TD) een 
maximum tijd opleggen voor een bepaald gedeelte van de koers of Fase van een wedstrijd, 
en/of sluitingstijden bepalen voor een of meer vetgates, om de paarden te beschermen van 
achteropgeraakte combinaties die te ver achterliggen op de actuele snelheid van de 
wedstrijd.   
 

800.4.2  

 

In omstandigheden gerelateerd aan de veiligheid van de parcours, kan het Organiserend 
Comité (OC) in overleg met de Technisch Afgevaardigde, in bepaalde gedeeltes van de 
wedstrijdomloop, verplichte gangen van het paard opleggen alsook verplichte snelheden. Hoe 
dan ook, deze welbepaalde stukken van het parcours, mogen niet langer zijn dan 5km aan 
een stuk of meer dan 5% bedragen van de totale wedstrijdomloop. Elke Fase (of lus) van de 
wedstrijd mag slechts een gecontroleerde sectie bevatten. De gelimiteerde secties mogen 
nooit deel uitmaken van de laatste Fase van de wedstrijd.  

 

 

Artikel 801 – De Wedstrijd  

 

801.1  

  
De Technisch Afgevaardigde zal het Organiserend Comité (OC) consulteren en bijstaan tot 
het creëren van een technische wedstrijduitdaging begrensd door de beperkingen van het 
terrein.  Zij moeten proberen om technisch uitdagende factoren in te lassen en deze factoren 
zijn niet beperkt tot het veranderen van richting, hoogteverschillen of richtingverandering… 
 

 

801.2  

 

Het type terrein en de hoogteverschillen dienen duidelijk te staan vermeld in het 
wedstrijdprogramma.  
 

 

801.3 

 

In principe mag het parcours niet meer dan 10% verhard wegdek bevatten, gebruikt voor het 
normale autoverkeer.   
 

 

801.4  

 

Over het algemeen en bij voorkeur dient het zwaarste gedeelte van de wedstrijd vooraan op 
de omloop te liggen.  
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801.5 

 

De afstand van de verschillende Fases van de wedstrijd wordt bepaald door het 
Organiserend Comité (OC) en dient te worden gepubliceerd in het wedstrijdprogramma.  

 

 

801.6 

 

Technische uitdagingen in de koers mogen natuurlijke hindernissen bevatten zoals sloten, 
steile beklimmingen of afdalingen, het oversteken van plassen, maar er mogen geen speciale 
of kunstmatige constructies worden aangebracht op de omloop om voor extra technische 
uitdagingen te zorgen.   

 

 

801.7  

 

De technische uitdagingen/hindernissen in het parcours moeten zoveel mogelijk in hun 
natuurlijke en originele staat worden gelaten. Indien nodig, kunnen zij worden versterkt om 
zodoende hun staat te vrijwaren tijdens de wedstrijd.  

 

 

801.8 

 

De aankomststrook moet lang en breed genoeg zijn opdat meerdere paarden zouden kunnen 
finishen met snelheid zonder mekaar te hinderen. Het aankomstgedeelte dient ook een 
uitloopzone te voorzien zodat galopperende paarden na het oversteken van de finishlijn 
kunnen uitlopen en veilig afremmen om vervolgens tot stilstand te komen. Het 
aankomstgedeelte dient tevens zo dicht mogelijk bij de Vetgate te liggen.    

 

 

Artikel 802 – Markering van het parcours  

 

802.1 

 

Algemene vereiste: De markering van de wedstrijd moet op dusdanige manier worden 
aangebracht, dat er geen enkele twijfel bestaat over de te volgen weg. Als 
markeringsmiddelen kunnen worden gebruikt: vlaggen, linten, pijlen, kalk, speciale verf etc.   

 

 

802.2 

 

Volgorde van de koers: de ruiter is verplicht heel de wedstrijd lang de aangeduide richting te 
volgen zoals aangegeven op de kaart waar naar verwezen wordt in Art.802.6 

 

 

802.3  

 

Afwijken van het parcours: De combinatie die is afgeweken van het parcours dient zich terug 
te begeven naar het punt waar zij is afgeweken van het parcours om de koers van daaruit 
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verder te zetten, en dit op basis van diskwalificatie. Anderzijds, wanneer de afwijking niet 
gecorrigeerd kan worden, of in het belang van het paard, kan de Terreinjury een alternatief 
opleggen. Deze alternatieve route dient overeen te komen met de originele route zowel in 
afstand als in tijd. De alternatieve route dient gelopen binnen dezelfde Fase (of lus) en mag 
niet verspreid worden over de gehele wedstrijd. Eveneens moet de alternatieve route kunnen 
waarborgen dat de afgeweken combinatie in staat moet zijn om in de juiste volgorde de 
Vetgate te bereiken binnen de tijdslimieten van kracht. In dat soort gevallen kan de 
combinatie nog enkel rijden voor zijn/haar kwalificatie. De combinatie komt niet meer in 
aanmerking voor de Prijs van Beste Conditie, Ploegenklassement of individuele 
rangschikking. 

 

 
802.4  

 

Afbakeningsvlaggen: Vlaggen of andere aanvaardbare indicatoren moeten worden gebruikt 
om bepaalde delen van het parcours aan te duiden, zoals de start- en aankomstlijn. Deze 
vlaggen of indicatoren dienen op basis van hun doelstelling te worden gerespecteerd en dit 
op basis van uitsluiting.  Daar waar het parcours kan worden afgesneden, dient het 
Organiserend Comité (OC) een steward te plaatsen ter controle. 

 

 

802.5 

 

Bewegwijzering: pijlen of andere tekens worden gebruikt om te te volgen richting aan te 
duiden en de ruiters te helpen bij het vinden van hun route. Zij dienen dusdanig te worden 
geplaatst dat ze goed zichtbaar zijn voor de ruiters en geen tijdverlies opleveren . Na elke 
10km dient er een km-aanduiding te zijn voorzien van de reeds afgelegde weg op de 
betrokken Fase of lus.  

 

 

802.6  

 

Wedstrijdkaart: Iedere deelnemer zal vooraf toegang krijgen tot inzicht van de wedstrijdkaart 
waar op vermeld staat: de te volgen richting, locatie van verplichte stops en de te nemen 
verplichte hindernissen. In Kampioenschappen of 4-Sterwedstrijden, zal het OC kopieën van 
deze kaarten bezorgen aan iedere deelnemende combinatie.   

 

 
802.7 

 

Start and Finish: De start en finish van elke Fase moet duidelijk zichtbaar zijn en aangeduid 
met passende signaleringen.  

 

 

Artikel 803 – Wedstrijdkaart 

 

803.1 

 

Wedstrijdkaart: Voor iedere deelnemer dient er een wedstrijdkaart te zijn voorzien met een 
schaal van minstens 1:50.000. Het is aanbevolen dat de deelnemers in het bezit zijn van 
deze kaart bij de briefing maar ten alle tijden voor aanvang van de wedstrijd. 
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803.2 

 

Voltooiing van het voorprogramma: Officieel dient het voorprogramma minstens 7 dagen 
vooraf aan de wedstrijd te zijn vastgelegd en goedgekeurd door de Technisch Afgevaardigde 
(TD) en voorafgaand te zijn overhandigd aan de Terreinjury.  

 

 

Artikel 804 – Wijzigingen, herschikking, vertraging of 
afgelasting van de wedstrijd 

 

 
804.1  

 

Wijzigingen aan het voorprogramma 

 

Nadat het voorprogramma officieel werd vastgesteld, kan geen wijziging meer worden 
doorgevoerd zonder toestemming van de Technisch Afgevaardigde (TD) en de Terreinjury 
(TD) 

 

 

804.2  

 

Herschikking of uitstel van de Wedstrijd: In uitzonderlijke gevallen, zoals bepaald in Art. 
804.2.4, kan de start van een wedstrijd worden herprogrammeerd of uitgesteld en dit : 

 

 

804.2.1 

 

Vooraf aan de wedstrijd  (tot een uur voor de Veterinaire Keuring) : beslissing van de 
Technisch Afgevaardigde (TD) in overleg met een vertegenwoordiger van het OC 
(Organiserend Comité), FVD ( Buitenlandse Dierenarts Afgevaardigde), de PVC (voorzitter 
van de Veterinaire Commissie) en de PGJ (voorzitter van de Terreinjury).  

 

 

804.2.2 

 

Bij aanvang van het evenement: Beslissing van de voorzitter van de Terreinjury in overleg 
met de Terreinjury, een vertegenwoordiger van het OC (Organiserend Comité), de FVD ( 
Buitenlandse Dierenarts Afgevaardigde), de PVC  en de TD. 

 
 

 
 

 
804.2.3 
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Op verantwoordelijkheid van het OC (Organiserend Comité): Het wordt aanbevolen aan de 
OC (Organiserend Comités) om in alle wedstrijdplanningen rekening te houden met een 
mogelijke vertraging tot 30uur of een totale herprogrammatie van de wedstrijd. . In CEIO, 4-
Sterwedstrijden en Kampioenschappen, dient het OC  (Organiserend Comités) te wijzen op 
dergelijke mogelijkheden in haar programma 

 

 
804.2.4  

 

Uitzonderlijke Omstandigheden: Het betreft hier uitzonderlijke omstandigheden die zich plots, 
of onverwacht voordoen en die onredelijke risico’s opleveren voor ruiter of paard tijdens de 
wedstrijd of eerlijke competitie onmogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in 
de Endurance Notes for Guidance. 

 

  

804.3  

 

Wanneer catastrofale gebeurtenissen zich voordoen tijdens de wedstrjid, zoals bepaald in Art. 
804.3.4, kan een wedstrijd afgelast worden, en dit: 

 

 
804.3.1  

 

Voorafgaand aan de wedstrijd  (tot een uur voor de Veterinaire Keuring) : beslissing van de 
Technisch Afgevaardigde (TD) in overleg met een vertegenwoordiger van het OC 
(Organiserend Comité), FVD ( Buitenlandse Dierenarts Afgevaardigde), de PVC (voorzitter 
van de Veterinaire Commissie) en de PGJ (voorzitter van de Terreinjury).  

 

 
804.3.2  

 

Bij aanvang van het evenement: Beslissing van de voorzitter van de Terreinjury in overleg 
met de Terreinjury, een vertegenwoordiger van het OC (Organiserend Comité), de FVD ( 
Buitenlandse Dierenarts Afgevaardigde), de PVC  en de TD. 

 

 
804.3.3  

 

Op verantwoordelijkheid van het OC (Organiserend Comité): Het wordt aanbevolen aan de 
OC (Organiserend Comités) om in alle wedstrijdplanningen rekening te houden met het 
voorzien van het afgelasten van de wedstrijd en plaats van gebeuren te evacueren.  

 
 
804.3.4  

 

Uitzonderlijke Omstandigheden: Het betreft hier uitzonderlijke omstandigheden die zich plots, 
of onverwacht voordoen en die onredelijke risico’s opleveren voor ruiter of paard tijdens de 
wedstrijd of eerlijke competitie onmogelijk maken en die niet kunnen worden vermeden door 
het evenement te vertragen, uit te stellen of te herprogrammeren.Voorbeelden hiervan zijn 
terug te vinden in de Endurance Notes for Guidance. 

 



 12 

 
804.4  

 

 

De Aard van Endurance: Er moet steeds rekening gehouden worden met de aard van de 
specifieke sportdiscipline. Endurance is een competititieve sport die plaatsvindt op alle 
soorten terrein en in alle weersomstandigheden om de uithouding van de combinaties te 
testen. Vertragingen, herschikkingen en afgelastingen van de wedstrijd invoeren, mogen 
enkel worden toegepast als hoogst uitzonderlijke maatregel. 

  

 

804.5  

 

Kennisgeving: In alle gevallen hierboven beschreven, dienen de ruiters en/of Chefs d’Equipe, 
officieel en persoonlijk te worden geïnformeerd  van zodra de beslissing is genomen, in alle 
geval voor de start of de aanvang van de betrokken Fase (of lus).  

 

 

Artikel 805 – Vertrekmethode  

 

 

805.1  

 

De paarden dienen achter de startlijn te blijven tot dat het startsein werd gegeven.  

 

 
805.2  

 

Indien een combinatie een valse start maakt, dient de combinatie op straffe van uitsluiting, 
weer te keren en opnieuw te starten. Hoe dan ook, zijn originele, geregistreerde starttijd blijft 
behouden en zijn wedstrijdtijd is reeds gestart. 

 

 
805.3  

 

Indien de combinatie niet is komen opdagen op de voorziene starttijd, zal zijn/haar 
wedstrijdtijd reeds beginnen lopen alsof de combinatie gewoon op tijd was vertrokken. Een 
combinatie die 15min later dan de voorziene starttijd nog niet is gestart, wordt uitgesloten.  

 

 
805.4  

 

Een massastart kan enkel gebruikt worden op de eerste dag van een meerdaagse wedstrijd. 
De combinaties dienen de volgende dag te starten met hetzelfde tijdsinterval waarmee ze 
daags voordien zijn aangekomen. Hoeveel combinaties er zullen vertrekken met tijdsinterval, 
wordt beslist door de voorzitter van de Terreinjury (PGJ), de Technisch Afgevaardigde (TD) in 
overleg met het Organiserend Comité (OC). Daarna kan er opnieuw gezamelijk worden 
vertrokken. 
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Artikel 806 – Tijdsregistratie 

 

 
806.1  

 

Aangezien tijd een heel belangrijke rol speelt in endurance, dienen de OC’s ervoor te zorgen 
dat de tijdsregistratie van elke Fase voor iedere deelnemer nauwkeurig wordt genoteerd en 
geregistreerd door gekwalificeerd personeel aan de hand van satelliet gestuurde tijdsklokken. 

 

(See Endurance Notes for Guidance).  

 

 
806.2  

 

Iedere deelnemer dient een individuele wedstrijdfiche of een waardig alternatief te krijgen bij 
het begin van de wedstrijd waar de verschillende wedstrijdtijden op kunnen genoteerd 
worden. . (See Endurance Notes for Guidance). 

 

 

806.3 

 

OC’s  (Organiserend Comités) moeten alternatieve stroomvoorziening en een back-up 
systeem voorzien om de opgeslagen informatie te bewaren wanneer zij in de eerste plaats 
gebruik maken van een elektronisch tijdsregistratiesysteem. Bij de start en aankomst zijn 
Stewards en/of tijdopnemers vereist voor de tijdsregistratie om de wedstrijdtijden van iedere 
deelnemer te registreren bij elke Fase.   

 

806.4 

 

De wedstrijdtijd loopt vanaf het startsignaal tot wanneer de combinatie de finishlijn is 
voorbijgestoken.  

 

 

806.5  

 

Het vetgate-systeem en de verplichte stops dienen deel uit te maken van het 
wedstrijdgebeuren. Het is een verplicht onderdeel dat niet kan geschrapt worden.  

 

(See Endurance Notes for Guidance).  

 

806.6  

 

Op de vetgates dient de timing van de deelnemers dusdanig te gebeuren dat vertragingen 
vermeden kunnen worden. Het gaat hier dan vooral om vertragingen omwille van het feit dat 
er zich tegelijk verscheidene combinaties aanbieden voor veterinaire inspectie.    
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Artikel 807 – Competitie en Fair Play  

 

807.1  

 

Een ruiter mag zijn paard te voet leiden of volgen tijdens de wedstrijd, maar hij moet te paard 
de startlijn passeren en de finishlijn van de laatste Fase van iedere wedstrijddag en dit op 
straffe van uitsluiting.  

 

 

807.2  

  

Iedere deelnemer die de opgelegde tijdslimieten niet naleeft, zal worden uitgesloten.  

 

 

807.3 

 

Tijdens de wedstrijd mag geen ander ruiter het paard berijden of leiden, dan diegene die de 
wedstrijd gestart is met het paard, en dit op straffe van uitsluiting.  

 

 

807.4 

 

Het opzettelijke belemmeren of hinderen van combinaties die rijden aan een trager tempo, zal 
worden bestraft met uitsluiting. Deze maatregel is niet bedoeld om competitie te vermijden 
tussen de ruiters die rijden voor een goed klassement, maar heeft tot doel om de ingehaalde 
ruiters niet omver te rijden en te hinderen tijdens hun wedstrijdtempo. 

  

 

807.5   

 

Een combinatie die is uitgesloten voor de volgende wedstrijdronde of wie gediskwalificeerd is 
om gelijk welk andere reden, dient het parcours onmiddellijk te verlaten en mag het parcours 
niet meer volgen tenzij er geen ander alternatief is en uitsluitend met de goedkeuring van een 
lid van de Terreinjury (GJ) , of bij diens afwezigheid, met de toestemming van een Steward.  

 

 

807.6  

 

Toegestane Assistentie tijdens de wedstrijd:  

 

 

807.6.1  

 

Het wedstrijdprogramma zal aanduiden waar assistentie is toegelaten en dit zowel wat betreft 
het wedstrijdparcours als het vetgate- gebeuren.  
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807.6.2 

 

Er moet minstens om de 10km een drinkplaats (grooming) voorzien zijn voor de deelnemers 
op het parcours.  

 

 

807.6.3  

 

In alle gevallen tijdens de koers, zoals bijvoorbeeld na een val van de ruiter waarbij hij 
gescheiden is van het paard, of in het geval van het verlies van een hoefijzer, mag de 
deelnemer worden geassisteerd. 

 

 

807.6.4 

 

Voor alle andere Toegestane Assistentie, zie Endurance Notes voor Guidance ( FEI-regl.) Het 
wedstrijdprogramma zal bepalend zijn voor iedere endurance-gebeuren.  

 

 
807.7  

 

Verboden Assistentie: Ruiters die schelden of beledigen kunnen een gele kaart ontvangen als 
teken van waarschuwing of vermaning of worden uitgesloten op oordeel van de Terreinjury 
(GJ). Over het algemeen zijn volgende soorten van activiteiten verboden:  

 

 

807.7.1  

 

Worden gevolgd, voorafgegaan of begeleid op het parcours door een fiets of voetganger die 
niet in wedstrijdverband zit.  

 

 
807.7.2  

 

Assistentie verlenen op delen of stukken van het parcours die niet speciaal voorzien zijn om 
dergelijke assistentie te verlenen.  

 

 

807.7.3  

 

Assistentie aanvaarden op gelijk welk stuk van het parcours door iemand die niet is bevoegd 
om assistentie te verlenen.  

 

 

 

 

807.7.4  
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Op eender welk stuk van het parcours worden gevolgd, voorafgegaan of begeleid door een 
onbevoegd voertuig.  

 

 

807.7.5  

 

Een derde partij die het paard aanmoedigt in de vetgate om te draven/lopen.  

 

  

807.7.6  

 

Iemand die onderweg het paard aanmoedigt op gelijk welke manier.  

 

 

807.7.7  

 

Omheiningen doorknippen, of delen ervan zodanig wijzigen dat er doorgangen worden 
gecreëerd om technische uitdagingen te vermijden.  

 

 

807.7.8  

 

Hulp aanvaarden van een derde partij, al dan niet gevraagd, met het doel om er voordeel uit 
te halen voor paard of ruiter  

 

 

Artikel 808 – Wedstrijdprogramma 

 

 

808.1  

 

In het programma dat wordt gepubliceerd door het Organiserend Comité of de FEI, is het niet 
noodzakelijk om de Algemene Regels of het Endurance-reglement zoals dit reglement te 
herhalen. Het is voldoende om in het programma specifiek te vermelden: de verschillende 
reeksen,de afstanden,  de snelheden, tijdslimieten en mogelijke tijdslimieten per ronde/Fase, 
methode van classificatie, startprocedure, omschrijving hoe traject is bepijld of aangeduid, 
procedure betreft verplichte stops, een wedstrijdkaart (inclusief hoogteverschillen) en 
mogelijke hindernissen op het parcours.  

 

 

808.2  

 

Voor bijkomende specificaties met betrekking tot wedstrijdprogramma’s, zie Endurance Notes 
for Guidance.  

 

 

 

808.3  
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Het is gebruikelijk om naast de gewone wedstrijdspecificaties ( zoals sluitingsdatum voor 
inschrijvingen, startplaats-en tijd, aantal verplichte stops, bedrag inschrijvingsgeld en het 
prijzengeld) ook specificaties te vermelden omtrent het administratieve gedeelte zoals 
transportfaciliteiten, accommodatiemogelijkheden voor deelnemers en grooms, stalling, voer 
etc.  

 

 

Artikel 809 – Wedstrijdkledij voor ruiter 

 

809.1  

 

Het is verplicht voor alle ruiters om te paard een beschermend hoofddeksel (helm) te dragen 
dat speciaal ontworpen is voor ruiters met het doel hen optimaal te beschermen.  

 

 

809.2  

 

Veilig rij-schoeisel met een hiel van minstens 12mm hoog. Indien het schoeisel niet voorzien 
is van een hiel van minstens 12mm ( zoals bij een platte zool) dan dient men te rijden met 
veiligheidsstijgbeugels die erkend zijn door FEI ( stijgbeugel met beschermingskooi).  

 

 

809.3  

 

Op alle CEIs is een wedstrijdkledij vereist die geen geenszins afbreuk mag doen aan het 
imago van het Endurance Rijden.   

 

Op alle 3* en 4* CEI wedstrijden is de volgende kledijdracht verplicht:  

 

 

809.3.1  

 

Voor al diegenen die deelnemen aan Pre-Rides, Opening-Ceremoniën, Post-Rides, Best 
Condition,-Awards -en Prijzenuitreiking- Ceremoniën:     

 

• Ruiters: Keurig Team -of Individueel Rij-uniform, geen short, jeans, jogging of 
training of sandalen.  

 

• Team Officials, Grooms, Crews: Keurig Team -of Individueel Rij-uniform, geen 
short, jeans, jogging of training of sandalen.  

 

• FEI Officials: Keurig gekleed, voorzien van jasje en das is meest gangbaar, 
geen korte broek, jeans, training/jogging of sandalen. 

  

 

 

809.3.2  

 

Tijdens de competitie/wedstrijd zelf:  
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• Ruiters: nauw aansluitende/passende rijkledij met shirt/polo voorzien       van 
kraagje  

 

• Team Officials, Grooms, Crews: Keurige Team -of Individuele kledij.Geen 
shorts of sandalen toegelaten in Vet Gate – zone. 

 

• Officials: Keurige werkkledij, geen shorts of sandalen.  

 

 

Artikel 810 – Zadel en Uitrusting 

 

810.1 

 

In principe is er geen beperking wat betreft de keuze van het zadel. Het zadel moet wel 
passen op het paard en in goede conditie verkeren om het paard te vrijwaren van kwetsuren 
en deze regel geldt in principe voor al het optomingsmateriaal. Franse teugels ( vaste 
bijzetteugels of vaste martingaal) zijn verboden.  

 

 

810.2  

 

Specifieke veiligheidsuitrusting, zoals reflecterend materiaal etc. , kan vereist zijn als het 
wedstrijdprogramma dit voorzien heeft.  

 

 

810.3  

 

Zwepen ( of voorwerpen die kunnen dienst doen als zweep) en sporen zijn verboden.  

 

 

810.4 

 

Het gebruik van mobiele telefoons ( gsm) en GPS-apparaten zijn toegelaten. Alle andere 
vormen van communicatiemiddelen dienen goedgekeurd te worden door de TerreinJury (GJ) 
voor de start van de wedstrijd.  

 

 

 

 

Artikel 811 – Wreedheden  

 

811.1  
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Elke handeling of reeks van handelingen, die volgens de TerreinJury (GJ) duidelijk thuishoort 
tot de familie van wreedheden of misbruiken, zal leiden tot een uitsluiting/diskwalificatie van 
de combinatie. Anderzijds, indien de handeling toch wordt getolereerd door de TerreinJury en 
niet meteen leidt tot een uitsluiting, zal het feit worden gerapporteerd aan de FEI.  

 

 

811.2  

 

Rapporten van dergelijke misbruiken of wreedheden moeten indien mogelijk vergezeld zijn 
van handtekeningen en adressen van mogelijke getuigen van de feiten. De rapporten dienen 
bezorgd te worden aan de TerreinJury (GJ) of het wedstrijdsecretariaat.  

 

 

Artikel 812 – Gewicht ruiter 

 

812.1  

 

Op alle senior CEI4* Kampioenschappen, is het minimum gewicht van de ruiter in wedstrijd, 
minimum 75kg.  

 

 
812.2  

 

Op senior CEI3* wedstrijden is het minimum gewicht van de ruiter in wedstrijd tussen de 70 
en de 75 kg, details daaromtrent staan duidelijk vermeld in het wedstrijdprogramma. Enkel 
wedstrijden met een minimum gewicht van de ruiter in wedstrijd van 75kg komen in 
aanmerking voor kwalificatie als senior Kampioenschappen zoals bepaald in Art. 816.3.13.? 

 

  

812.3  

 

Op CEI 1* en 2* wedstrijden kunnen gewichtscontroles worden toegelaten, op voorwaarde 
dat deze vooraf zijn goedgekeurd door de FEI en geprogrammeerd staan in het 
wedstrijdprogramma van de FEI.  

 

 

812.4 

 

Er is geen minimumgewicht in de Young Rider en/of Junior competities.  

 

 

812.5  

 

Wanneer er een minimumgewicht is vereist, dient de gewichtscontrole te gebeuren voor de 
start, maar ook tijdens en na de finish van de wedstrijd kan er een gewichtscontrole 
plaatsvinden.  
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812.6  

 

Ruiters dienen te worden gewogen, indien nodig ( bij te weinig gewicht), met gans de 
optoming (zadel+onderlegger, maar zonder kopstuk). De ruiter in wedstrijd dient zijn 
minimum-gewicht te behouden gedurende heel de wedstrijd en dit op straffe van uitsluiting. 
(Vb: wanneer een ruiter door het transpireren vocht/gewicht verliest en daardoor onder het 
minimum-gewicht dreigt te komen, zal hij voor extra gewicht moeten zorgen om te blijven 
voldoen aan het minimum-gewicht). Wanneer er na het overschrijden van de finishlijn door 
een FEI-official wordt gevraagd om een weging, dan is het de verantwoordelijkheid van de 
ruiter om ervoor te zorgen dat deze weging onmiddellijk gebeurt. 

 

  

 

812.7  

 

De organisatoren moeten een betrouwbare weegschaal voorzien.  

 

 

Artikel 813 – Klassering   

 

813.1  

 

Individuen: de winnaar van een endurancewedstrijd is de combinatie met de snelste rijtijd die 
met succes slaagde in alle protocollen en voorschriften, inclusief alle veterinaire keuringen 
(vetgates). Het wedstrijdprogramma dient de methode van klassering te vermelden.  

 

 

813.2  

 

Teams/Ploegen: het is de rijtijd van de eerste drie ruiters van elk team/ploeg in het individueel 
klassement, dat in aanmerking komt voor het ploegenklassement. Het winnend team is de 
ploeg met de beste rijtijd. In geval van een ex aequo, is het de beste rijtijd van de derde ruiter 
van de ploeg in het individueel klassement die de doorslag zal geven om het winnend team te 
bepalen. Indien er geen drie combinaties zijn geslaagd voor het individueel klassement, komt 
het team/ploeg niet meer in aanmerking voor het ploegenklassement.   

 

 

813.3  

 

Finish: wanneer twee of meer deelnemers die gelijk zijn gestart, dezelfde totale rijtijd hebben, 
dan is het de volgorde waaraan zij de finishlijn zijn voorbijgekomen, die telt voor het 
klassement ( systeem fotofinish). 

 

  

813.4  

 

Diskwalificaties, opgeven en niet kwalificeren voor volgende Fase:  

 

 

813.4.1  
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Diskwalificatie: gebeurt wanneer een deelnemer wordt bestraft door de Terreinjury wegens 
een inbreuk tegen het FEI –endurance-reglement, het FEI Veterinair Reglement of het 
wedstrijdprogramma.  

 

 

813.4.2 

 

Een deelnemer is niet gerechtigd om aan volgende Fase/ronde deel te nemen en wordt uit 
wedstrijd genomen wanneer hij niet geslaagd is in het veterinair onderzoek van zijn paard, of  

wanneer hij niet voldoet aan de opgelegde tijdslimiet per Fase of  wanneer hij zijn paard niet 
tijdig presenteert in de vetgate.  

 

813.4.3  

 

Opgave: telt alleen wanneer de deelnemer opgeeft na het succesvol beëindigen van een 
Fase, inclusief het veterinair onderzoek en/of de re-check.  De deelnemer komt niet meer in 
aanmerking voor het klassement na opgave. (Art 813).  

 

 

813.5  

 

Alle uitgesloten paarden ( zowel bij vrijwillige opgave als gewone uitsluiting) dienen zich aan 
te bieden voor medisch onderzoek binnen de 30 minuten na uitsluiting.Wanneer het paard 
uitvalt tijdens de wedstrijd, dient het paard aangeboden te worden zo snel mogelijk na zijn 
aankomst.   

 

 

Hoofdstuk 2  
 

Definitie van Endurance- Wedstrijden  
 

 

Artikel 814 – Endurance-categorieën 

 

Internationale Endurance-Wedstrijden zijn onderverdeeld in: 

  

● CEI (Concours de Raid d’Endurance International),  

● CEIO (Concours de Raid d’Endurance International Officiel).  

 

 

Onderstaande Internationale Endurance Wedstrijden zijn onderworpen aan het 

Algemeen Reglement FEI (General Regulations), het Dierenartsreglement FEI 

(Veterinary Regulations) en het FEI Endurance Reglement. 
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Onderverdeling reeksen/categorieën :  

 

 

814.1 CEI Wedstrijden  

 

 

814.1.1  

 

Deze zijn onderworpen aan de vereisten van het FEI Endurance Reglement en het Algemeen 
Reglement van de FEI. 

 

814.1.2  

In deze wedstrijden dient er enkel een officieel individueel klassement te zijn.  

 

 

814.1.3  

 

Waar er een ploegencompetitie is, kan deze niet worden beschouwd als een Official Team 
Competition (CEIO) en zal elk lid van de ploeg aanschouwd worden als een individuele 
deelnemer.  Het aantal ploegen dat aanvaard wordt, wordt bepaald door het Organiserend 
Comité. Ploegen mogen bestaan uit drie tot vijf deelnemers, niet bepaald ruiters van dezelfde 
nationaliteit. Details staan aangeduid in het wedstrijdprogramma.  

 

 

814.1.4 

 

Deze wedstrijden kunnen worden verreden in combinatie met andere FEI-proeven of 
programma’s mits goedkeuring van de FEI en het Technisch Comité, dewelke kunnen eisen 
dat de proeven of het programma zal gelopen worden als CEIO of CEI-4 Ster wedstrijden en 
dit ongeacht de afstanden. 

 

 

814.1.5  

 

CEIs worden opgenomen in de FEI – kalender.  CEIs worden onderverdeeld in vier 
verschillende sterren- niveaus:  

 

 

 

814.1.5.1  

 

4 Ster:  
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Senior Kampioenschappen van minstens 160km in een dag, Junior en Young Rider 
Kampioenschappen van minstens 120km, maximum 130km in een dag. Voor Regionale 
Kampioenschappen kan enkel het Organiserend Comité (OC) wijzigingen in de afstanden 
doorvoeren wegens lokale klimaatomstandigheden.  Maximum Hartslag in Vet Gates: 64 
binnen 20min.  

  

 

814.1.5.2  

 

3 Ster:  

 

Alle wedstrijden van 140km-160km  in een dag, of 90-100km wedstrijden over twee dagen, of 
70-80km over drie dagen of meer. Maximum Hartslag in Vet Gates: 64 binnen 20min.  

 

 

814.1.5.3 

 

2 Ster:  

 

Alle wedstrijden vanaf  120km tot 139km in een dag of vanaf  70km tot en met 89km over 
twee dagen. Maximum Hartslag in Vet Gates: 64 binnen 20min.  

  

814.1.5.4  

 

1 Ster:  

 

(Wedstrijd Laag Niveau) 

 

Alle wedstrijden vanaf 80 tot 119km in een dag. Maximum Hartslag op Vet Gates: 64 binnen 
20 minuten. 

 

 

814.1.5.5 

 

Op finale medische keuringen (laatste vetgate) is de maximum hartslag 64 binnen de 30min.  

 

 

 

814.1.5.6  
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Om te kunnen deelnemen aan FEI –proeven, dient zowel het paard als de ruiter geregistreerd 
te zijn bij FEI conform het Algemeen Reglement van FEI.  

 

 

814.1.6  

 

De FEI kan speciale categorieën van wedstrijden of van CEI Sterren systeem inlassen, 
ongeacht de afstand voor het noodprogramma in ontwikkelingsnaties op gebied van 
endurance, of voor doeleinden van onderzoek naar toekomstige behoeften op gebied van 
wijzigingen in het FEI Endurance Reglement, inclusief wijzigingen op gebied van gewicht of 
andere speciale categorieën van de wedstrijd. In dergelijke gevallen zullen er verzoeken 
gedaan worden tot blijvende input vanuit de NFS (Nationale Federaties) en het FEI Veterinair 
Comite.  

 

 

814.1.7  

 

De FEI zal in samenspraak met het FEI Technisch Committee, het OC en de betrokken 
Nationale Federaties, vaststellen welke de vereisten zijn voor het sterrensysteem om toe te 
passen op Wereldbeker-wedstrijden of finales, alsook voor nationale, regionale continentale 
of wereldruiterspelen of meervoudige bekerwedstrijden 
 

 

814.1.8  

 

De hartslagcriteria mogen verminderd worden tijdens de wedstrijd, indien de omstandigheden 
dit vereisen ter bescherming van het paard. Deze beslissing dient in overleg te gebeuren met 
de Voorzitter van de Veterinaire Commissie , FDV, de voorzitter van de Terreinjury en de 
Technisch Afgevaardigde (TD) en het Organiserend Comité (OC).  

 

 

814.2 CEIOs  

 

 

814.2.1  

 

CEIOs zijn onderworpen aan het Algemeen Reglement FEI en het FEI Endurance 
Reglement.  

 

 

814.2.2 

 

Op een CEIO ( CEI Official) moet naast een individueel ook een ploegenklassement worden 
verreden. Een minimum van drie ploegen is noodzakelijk om te kunnen spreken van een 
officiële ploegencompetitie. Elke ploeg moet bestaan uit minimum drie en maximum vier 
deelnemers van dezelfde nationaliteit. De drie beste resultaten zullen in aanmerking worden 
genomen voor het eindklassement. Indien er minder dan drie deelnemers uit een ploeg zich 
kwalificeren, zal de ploeg niet meer in aanmerking komen voor het ploegenklassement, zelfs 
indien er nog een medaille of award-plaats vacant blijft.  
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814.3 Regionale Spelen  

 

Endurancewedstrijden op Regionale Spelen moeten voldoen aan de vereisten neergelegd 
door de verschillende IOC aangesloten bij de Regionale Spelen Associaties, alsook aan deze 
reglementen en de FEI Basis Regels. 

 

Artikel 815 – Criteria ruiter 

 

815.1  

 

Alle personen vanaf 14jaar ( of in het jaar ze 14jaar worden) die toestemming hebben 
gekregen van hun Nationale Federatie (NF) , mogen deelnemen aan alle Endurance 
Wedstrijden ( CEI,CEIOs en Kampioenschappen), zowel als individu als lid van een ploeg.  

 

 

815.2  Paarden:  

 

815.2.1 Paarden moeten minsten 5 jaar oud zijn zich te kunnen kwalificeren als beginners.  

815.2.2 Voor CEIs 1-Ster tot 2-Ster, paarden moeten minstens 6 jaar oud zijn om te kunnen 
deelnemen.   

815.2.3 Voor CEI 3-Ster, paarden moeten minstens 7 jaar oud zijn om te kunnen 
deelnemen.   

815.2.4 Voor CEI 4-Ster, CEIOs en Kampioenschappen, paarden moeten minstens 8 jaar 
oud zijn om te kunnen deelnemen.  

815.2.5 Merries die duidelijk meer dan 120 dagen drachtig zijn, , of merries met een veulen, 
mogen niet deelnemen aan (CEI) wedstrijden. 

815.2.6 De leeftijd van het paard op datum van de wedstrijd, moet duidelijk worden 
bevestigd door oftewel registraties, of via paspoort, of via veterinaire schriftelijke 
verklaring. Noordelijk halfrond paarden verjaren op 1 januari  en zuidelijk halfrond 
paarden verjaren op 1 augustus. 

 

 

815.3 Verplichte Rust voor paarden: 

 

815.3.1 Na deelname aan een FEI wedstrijd, moet het paard een bepaalde tijd verplicht 
rusten alvorens het opnieuw mag deelnemen aan een FEI – wedstrijd. De rusttijd 
is afhankelijk van de afstand van de verreden wedstrijd:  

Afgelegde afstand:  0 - 40 km:  6 dagen rust  

   0 – 80 km : 13 dagen 

    Meer dan 80 km : 20 dagen 

815.3.2 Met medische verzorging wordt bedoeld : iedere behandeling van een paard die 
een incisie of doorprikken van de huid met zich meebrengt of het inbrengen van 
een instrument of vreemd voorwerp in het lichaam van het paard. Uitzondering 
hierbij is het oraal toedienen van electrolyten en acupunctuur. Iedere 
metabolische toestand van een paard dat niet gekwalificeerd werd als geslaagd 
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en dat bij niet-behandeling als welzijnsbedreigend beschouwd wordt, is een 
toestand dat medische verzorging vereist. 

.  

815.3.3 Wanneer een paard niet gekwalificeerd werd wegens metabolische redenen en 
hierbij medische verzorging nodig is op een CEI-wedstrijd , dan moet het paard 
60 dagen rust krijgen alvorens het opnieuw mag deelnemen aan een CEI – 
wedstrijd. 

 815.3.4 Wanneer een paard niet gekwalificeerd werd wegens metabolische redenen en 
hierbij medische verzorging nodig is op twee opeenvolgende CEI-wedstrijden of 
twee maal binnen een periode van drie maand dan moet het paard 90 dagen rust 
krijgen alvorens het opnieuw mag deelnemen aan een CEI – wedstrijd. 

815.3.5  Het is de verantwoordelijkheid van de Buitenlandse Veterinair Afgevaardigde 
(FVD) en de behandelende dierenarts om de behandelde paarden, geval per 
geval, te heronderzoeken op het einde van de wedstrijd en hun dossier als 
‘medisch verzorgd’ te klasseren met verplichte rust als gevolg. 

 815.3.6    Het Technisch Comité van de FEI kan besluiten om een extra rustprogramma op te 
leggen. 

  

Artikel 816 – Kwalificatieprocedure & certificaten van bekwaamheid  

(Raadpleeg hiervoor steeds ‘Endurance Notes for Guidance for 

Transitional Arrangements’)  

 

816.1 Om gekwalificeerd te geraken, dient men te zijn ingeschreven bij een NF (nationale 
federatie)  

816.1.1 Dit geldt voor zowel voor paarden als voor ruiters, niet noodzakelijk als combinatie.   

816.1.1.1 Succesvol beëindigen van twee wedstrijden met afstanden vanaf 40 tot en met 
79km en twee wedstrijden vanaf 80 tot en met 90km  aan een snelheid van 
16km/u of lager. Oftewel:  

816.1.1.2 Succesvol beëindigen van 3 wedstrijden met afstanden vanaf 80 tot en met 90km 
aan een snelheid van 16km/u of lager.  

816.1.2 Ruiters en paarden dienen te hebben voldaan aan de vereiste kwalificaties alvorens 
te kunnen deelnemen aan FEI-wedstrijden, en dit binnen een termijn van 
24maanden voorafgegaan aan de dag van de  wedstrijd waaraan men wil 
deelnemen.    

 
 

816.2  CEI Ster Kwalificatie: Om te worden opgenomen in de FEI –

database en bevestigd door zijn NF (nationale federatie):  

 

 

816.2.1 Moeten alle paarden en ruiters voldoen aan de beginkwalificatienormen om in 
aanmerking te komen voor een Ster-kwalificatie. Art.816.1 

816.2.2 Paarden en ruiters moeten (niet noodzakelijk als combinatie) succesvol FEI-
wedstrijden uitlopen om progressie te kunnen maken in het FEI-Ster systeem. 
Men begint met het succesvol uitlopen van een 1-Ster wedstrijd. Daarna mag 
men deelnemen aan een 2-Ster wedstrijd enz., en dit zoals bepaald in Art.814.  

816.2.3 Sterren Kwalificaties voor ruiters wordt voor het leven toegekend. 

816.2.4 Sterren Systeem Kwalificaties voor paarden is geldig voor 24 maanden. Zal een 
paard er niet in slagen deel te nemen in het volgende niveau waarvoor het 
gekwalificeerd is binnen deze periode, zal het zich moeten herkwalificeren in zijn 
huidige niveau om opnieuw verder te kwalificeren. 

 



 27 

816.3 4* Kampioenschappen: Junior/Young Riders  

816.3.1  Paarden dienen zich te kwalificeren zoals hogerop beschreven om te kunnen 
starten in CEI/Ster wedstrijden of om te kunnen opklimmen naar een hoger CEI-
Ster niveau. Paarden dienen telkens gekwalificeerd te zijn voor de afstand van de 
proef waaraan ze willen deelnemen of waarvoor een Certificate of Capability 
wordt gevraagd.   

816.3.2 Paarden moeten minstens 2 CEI 2* wedstrijden (of hoger) met succes te hebben 
geslaagd.  

816.3.3 Van deze 2 succesvolle CEI wedstrijden moet er minstens 1 bij zijn met dezelfde 
afstand en minimumtijd als het 4-Ster Kampioenschap: deze kwalificatie mag niet 
langer geleden zijn dan 24maanden voorafgegaan aan het Kampioenschap. De 
kwalificatie mag ook niet later geschieden dan de sluitingsdag der inschrijvingen 
(nominatief) voor het betrokken Kampioenschap en/of 60 dagen voor het 
Kampioenschap en dit in combinatie met de genomineerde ruiter.   

816.3.4 Ruiters moeten zich conform de paarden ook kwalificeren voor CEI-Ster wedstrijden 
en op dezelfde manier promoveren naar een hoger CEI-Ster niveau en een 
Certificate of Capability kunnen voorleggen wanneer hier om gevraagd wordt.   

816.3.5 Ruiters moeten op zijn minst 3 CEI 2* of hoger hebben gereden met succes.  

816.3.6 Van deze 3 CEI wedstrijden, moet er minstens een bij zijn met deze dezelfde 
afstand en minimumtijd als het 4* Kampioenschap: dit mag niet langer zijn 
geleden dan 24 maanden voorafgegaan aan het Kampioenschap; of later dan de 
sluitingsdag der inschrijvingen (nominatief) : of minder dan 60 dagen voor het 
betrokken Kampioenschap en dit in combinatie met het genomineerde paard.  

816.3.7 Registratie en bewijs van kwalificatie: Geslaagde wedstrijdresultaten van zowel 
paard als ruiter dienen te worden opgenomen in de FEI Database/, alsook de 
vermelding van de paspoorten. Hoe dan ook, de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid om de kwalificatie te bewijzen, ligt bij de Nationale 
Federatie.  

Seniors:  

816.3.8 1  Paarden dienen zich te kwalificeren zoals hogerop beschreven om te kunnen 
starten in CEI/Ster wedstrijden of om te kunnen opklimmen naar een hoger CEI-
Ster niveau. Paarden dienen telkens gekwalificeerd te zijn voor de afstand van de 
proef waaraan ze willen deelnemen of waarvoor een Certificate of Capability 
wordt gevraagd.   

816.3.9 Paarden moeten geslaagd zijn met succes in minstens 3 CEI 2* wedstrijden (of 
hoger).  

816.3.10 Van deze 3 succesvolle CEI wedstrijden moet er minstens 1 bij zijn met dezelfde 
afstand en minimumtijd als het 4-Ster Kampioenschap: deze kwalificatie mag niet 
langer geleden zijn dan 24maanden voorafgegaan aan het Kampioenschap. De 
kwalificatie mag ook niet later geschieden dan de sluitingsdag der inschrijvingen 
(nominatief) voor het betrokken Kampioenschap en/of 60 dagen voor het 
Kampioenschap en dit in combinatie met de genomineerde ruiter.   

816.3.11 Ruiters moeten zich conform de paarden ook kwalificeren voor CEI-Ster 
wedstrijden en op dezelfde manier promoveren naar een hoger CEI-Ster niveau 
en een Certificate of Capability kunnen voorleggen wanneer hier om gevraagd 
wordt.   

816.3.12 Ruiters moeten met succes hebben geslaagd minstens 5 CEI 2* wedstrijden of 
hoger.  

816.3.13 Van deze 5 succesvolle CEI wedstrijden moet er minstens 1 bij zijn met dezelfde 
afstand en minimumtijd als het 4-Ster Kampioenschap: deze kwalificatie mag niet 
langer geleden zijn dan 24maanden voorafgegaan aan het Kampioenschap. De 
kwalificatie mag ook niet later geschieden dan de sluitingsdag der inschrijvingen 
(nominatief) voor het betrokken Kampioenschap en/of 60 dagen voor het 
Kampioenschap en dit in combinatie met de genomineerde ruiter.   
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816.3.14 7 Registratie en bewijs van kwalificatie: Geslaagde wedstrijdresultaten van zowel 
paard als ruiter dienen te worden opgenomen in de FEI Database/, alsook de 
vermelding van de paspoorten. Hoe dan ook, de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid om de kwalificatie te bewijzen, ligt bij de Nationale 
Federatie.  

 

Artikel 817 – Uitnodigingen 

 

817.1 CEIs 

Het aantal officials en wedstrijddeelnemers (individueel of in teamverband) dat uitgenodigd 
wordt, ligt in handen van het organisatie comité. Het aantal deelnemers dat kan aanvaard 
worden, is opgenomen in de officiële uitnodiging van de nationale federatie. 

817.2 CEIOs en kampioenschappen 

De officiële uitnodiging naar de nationale federaties moet minimum 4 deelnemers en 5 
paarden bevatten en maximum 6 deelnemers en 6 paarden, een niet rijdende teamchef en 
een veterinair chirurg als teamarts. 

817.3 Grooms 

Het organisatie comité van een CEI, CEIO en kampioenschap moet 2 grooms per paard 
aanvaarden. 

817.4 Teams en individuele deelnemers 

Op Kampioenschappen geldt het volgende voor individuelen en teams die in aanmerking 
komen om deel te nemen : 

817.4.1 Teams :  

Als een Nationale Federatie drie of meer deelnemers aan de start brengt, dan zullen er tot 4 
deel uitmaken van hun team maar eveneens in aanmerking komen voor de individuele 
rangschikking en prijzen. 

817.4.2 Individuelen :  

Als een nationale federatie minder dan 3 deelnemers start, dan komen deze enkel in 
aanmerking voor de individuele rangschikking en prijzen, niet als een team. 

817.4.3  

Wat betreft het aantal teams dat nodig is voor kampioenschappen, geldt art.108 van het 
algemeen reglement. 

817.5 Kosten en voorrechten 

Het organisatie comité van wereld of continentale kampioenschappen kan zich bereid stellen 
in te staan voor de reis- en onderhoudskosten van de uitgenodigde deelnemers, paarden, 
grooms en teamofficials (teamchef en dierenartsen) van de dag voor de eerste 
paardeninspectie tot de dag na het einde van het kampioenschap. Dit moet gepubliceerd 
worden in het voorprogramma. 
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Artikel 818 – Inschrijvingen 

818.1 Het aantal paarden dat kan ingeschreven worden voor een wedstrijd moet in 
overeenstemming zijn met het voorprogramma. 

818.2 Alle deelnemers die uitgenodigd of genomineerd zijn voor een internationale wedstrijd 
moeten ingeschreven worden door hun nationale federatie. De buitenlandse deelnemers, 
geselecteerd door hun NF, moeten aanvaard worden door het organisatie comité. De OC’s 
mogen geen andere inschrijvingen aanvaarden. 

818.3 Nationale federaties mogen enkel deelnemers voor FEI wereld kampioenschappen 
inschrijven die gekwalificeerd zijn volgens de voorwaarden bepaald door het technisch comité 
en erkend door het bureau. 

818.4 Indien een nationale federatie meer deelnemers en paarden inschrijft dan toegelaten 
voor het officiële team, dan moet de teamchef de deelnemers en paarden aanduiden die 
geselecteerd worden voor het officiële team en dit ten laatste na de eerste paardeninsprectie. 

 818.5 Onder geen geval mag het OC het aantal inschrijvingen of in aanmerking komende 
deelnemers beperken bij een FEI kampioenschap. 

818.6 Inschrijvingen voor FEI kampioenschappen voor senioren moeten gebeuren volgens 
de opgelegde 3 Fases beschreven onder paragraaf 818.61.1, 818.6.2 en 818.6.3 hieronder. 

818.6.1 Inschrijvingen moeten in principe minstens 8 weken voor de wedstrijd het OC 
bereiken. Inschrijven betekent hier in principe dat de NF definitief de intentie heeft om 
deelnemers te sturen naar de wedstrijd. Deze intentie moet aangeven of men enkel 
individuele ruiters, enkel een team of beiden zal sturen. 

818.6.2 Inschrijvingen op naam moeten het OC minstens 4 weken voor de wedstrijd bereiken. 
Deze moet vergezeld zijn van een lijst met namen van deelnemers en paarden uit dewelke de 
definitieve inschrijvingen en alle vervangingen zullen gekozen worden en deze moet het 
aantal deelnemers en paarden vermelden die de NF wil sturen. Het aantal inschrijvingen op 
naam van deelnemers en paarden mag niet meer zijn dan het dubbel van het uitgenodigde 
aantal op het programma. Eens de inschrijvingen op naam opgestuurd zijn, mogen de NF’s 
uiteindelijk minder deelnemers en/of paarden sturen maar zeker nooit meer dan dit 
opgegeven aantal.  NF’s die inschrijvingen op naam inzonden maar geen deelnemers sturen 
en waarvan de reden hiertoe niet aanvaard wordt door het OC, zullen door het OC 
aangegeven worden bij de secretaris generaal voor verdere beoordeling van deze reden door 
de FEI rechtbank. 

818.6.3 Definitieve inschrijvingen moeten het OC ten laatste 4 dagen voor het begin van de 
wedstrijd bereiken.  Deze bevat een de definitieve selectie van ruiters en paarden die naar de 
wedstrijd komen. Het aantal van deze definitieve inschrijvingen mag niet groter zijn dan het 
reeds opgegeven aantal en deze inschrijvingen moeten komen uit de eerdere lijst van 
inschrijvingen op naam. Nadat de definitieve inschrijvingen ingediend zijn, mogen 
verwisselingen van ruiters en/of paarden enkel gebeuren met de uitdrukkelijke toestemming 
van het OC. 

818.7 Inschrijvingsformulieren voor paarden bevatten volgende gegevens : naam, ras, 
geslacht, leeftijd, kleur, land van geboorte, nationaliteit en paspoort nummer (en indien van 
toepassing de kwalificaties). 

818.8 Indien een NF meer deelnemers en/of paarden stuurt dan opgegeven in de 
inschrijvingen op naam, is het OC niet verplicht deze te installeren of zelfs te laten deelnemen 
aan de wedstrijd. 

818.9 Op een wedstrijd mag een deelnemer één of al zijn paarden terugtrekken uit de 
competitie. Hij mag echter geen paard toevoegen dat niet eerder ingeschreven werd zonder 
de toestemming van het OC en van de terreinjury. 
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818.10 Als een NF een inschrijving op naam voor een team indiende en constateert dat deze 
niet gestuurd kan worden, moet het OC hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. 

818.11 Teams of individuele deelnemers die definitief ingeschreven werden door hun NF en 
niet deelnemen zonder geldige redenen worden door de buitenlandse jury/technisch 
afgevaardigde gerapporteerd aan de secretaris generaal ter overweging door de FEI 
rechtbank. Deelname aan een andere wedstrijd dat op hetzelfde moment plaatsvindt, is geen 
geldig excuus voor de niet deelname aan een wedstrijd. 

818.12 Een NF kan geen definitieve inschrijvingen inbrengen voor dezelfde ruiter/paard 
combinatie voor meer dan één OC op straffe van diskwalificatie van deze ruiter/paard 
combinatie voor de wedstrijden waar ze eventueel aan deelnemen. 

818.13 Zich terugtrekken na de datum van de definitieve inschrijvingen of het niet opdagen 
leidt tot het terugbetalen aan het OC van de financiële kosten die het OC hierdoor lijdt (bv 
stalling en hotelkosten). 

818.14 Geen enkele deelnemer mag aan een endurance wedstrijd deelnemen met meer dan 
één paard. 

818.15 Op kampioenschappen mogen zoveel reservepaarden naar de wedstrijd afreizen als 
toegelaten door het organisatie comité. Voor de stalling ter plaatse moet plaats zijn voor 
minimum 1 reservepaard. Deze reservepaarden moeten evenwel op de  inschrijvingslijst 
staan. 

 

Artikel 819 – Officiële startlijst 

 

819.1 De teamschefs noteren op de officiële inschrijvingsformulieren de namen van de 
deelnemers en van de paarden die toegewezen worden aan de definitief startende 
deelnemers  en geven deze door aan het secretariaat van organisatoren. De namen worden 
gekozen uit de inschrijvingen op naam. 

819.2 De definitieve startlijst van de teamchef (of van zijn/haar  vertegenwoordiger) gebeurt 
binnen één tot drie uur na de eerste inspectie van de paarden zoals vooraf meegedeeld door 
de PGJ. 

819.3 Vervangingen : 

819.3.1 Vervangingen na de definitieve inschrijvingen : Nadat de definitieve inschrijvingen 
ingezonden werden, mogen vervangingen van paarden en/of deelnemers van de lijst van hun 
land met inschrijvingen op naam enkel doorgevoerd worden mits geschreven  toestemming 
van de NF van de ruiter en van het OC. De vervangende  paarden en ruiters dienen 
gekwalificeerd te zijn volgens art.816.3 

819.3.2 Vervangingen bij ziekte of ongeval : Indien een ruiter of paard niet kan deelnemen 
aan de wedstrijd en waarbij dit ongeval of ziekte zich voordoet tussen de definitieve startlijst 
en de start van de wedstrijd, dan kunnen tot 2uur voor de start van de wedstrijd vervangingen 
doorgevoerd worden. Er moet aan volgende voorwaarden voldaan worden; 1) Een 
gezondheidsattest van een officieel erkende arts voor de ruiter en van een veterinair 
chirurg/team dierenarts voor het paard. 2) toestemming van de voorzitter van de terreinjury. 

819.3.3 Een deelnemer of paard (of beiden) kan enkele vervangen worden door een andere 
deelnemer of paard die correct ingeschreven werd als lid van het team of als individuele 
deelnemer en wiens paard goedgekeurd werd tijdens de eerste paardenkeuring. 
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819.3.4 Op ieder kampioenschap of andere CEI **** kunnen paarden enkel vervangen 
worden door de NF van de ruiter en dit door paarden die opgenomen werden op de 
nominatieve lijst van de NF en die gekwalificeerd zijn volgens art.818. 

 

 
HOOFDSTUK 3 

 

Inspecties, keuringen en medicatiecontrole 

 

Artikel 820 – Veterinaire controle 

820.1 De veterinaire commissie heeft absolute bevoegdheid op alle zaken aangaande de 
veiligheid van de paarden. 

820.2 Het FEI veterinaire reglement heeft betrekking op alle internationale endurance ritten. 

820.3 De reeksen van inspecties en keuringen die door dit reglement vereist worden, zijn 
opgesteld in het belang van de gezondheid, veiligheid en welzijn van het paard in wedstrijd. 

820.4 De beslissing van de terreinjury gebaseerd op het directe advies van de officiële 
dierenartsen is finaal waartegen geen beroep mogelijk is. De terreinjury moet evenwel steeds 
de reden tot eliminatie van een paard vrijgeven. 

820.5 Indien een paard sterft (om het even wat de oorzaak is) in de periode tussen de eerste 
keuring en de finale inspectie, dan moet de terreinjury een rapport opmaken voor de NF van 
het land waarin de wedstrijd plaats vond waarin de omstandigheden van de sterfte 
omschreven is. Dit rapport wordt geklasseerd bij het FEI veterinair comité voor inzage van 
deze omstandigheden. 

820.6 Als een paard binnen de 30dagen na een kampioenschap waaraan het deelnam sterft 
dan moet een gelijkaardig rapport opgemaakt worden door de NF van het paard voor het FEI 
veterinair comité voor inzage van deze omstandigheden. 

820.7 Enkel deelnemers wiens paard aan alle inspecties en keuringen voldeden, mogen in de 
lijst met de eindresultaten. 

820.8 Ieder paard dient een endurance logboek te hebben bij zijn paspoort en identificatie 
documenten. Deze bevat veterinaire informatie in additie tot de datum, locatie, afstand en *-
categorie van ieder endurance wedstrijd. De resultaten van het paard : uitgereden, afgelegde 
afstand tot de dichtste vetgate, reden voor niet classificatie (metabolisch, mankheid of 
andere), behandeling ter plaatse, verwijzing naar hospitalisatie, opgelegde rustperiodes en 
andere commentaar nodig voor de toekomstige veiligheid van de gezondheid en welzijn van 
het paard op wedstrijd volgens de normen van de veterinaire commissie. Enkel de veterinaire 
afgevaardigde, de voorzitter van de terreinjury en het beroepscomité kunnen opmerkingen in 
het logboek aanbrengen. 

820.9 Alle relevante informatie nodig voor inspecties en keuringen moet opgenomen zijn in 
een individueel veterinair boekje voor iedere deelnemer en moeten in principe beschikbaar 
zijn bij alle inspecties en keuringen. Deze gegevens kunnen elektronisch opgenomen worden 
(met back up) of in hard copy. Deelnemers hebben het recht om de opmerkingen over hun 
paard die aangebracht worden te bekijken en te kopiëren na de inspectie of keuring. 
Veterinaire keurkaarten kunnen door het OC achtergehouden worden. 
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820.10 Het tijdstip van aankomst in de vetgate moet opgenomen worden en het paard moet 
aangeboden worden aan de veterinaire commissie binnen de aanbiedingstijd overeenkomstig 
de regels zoals opgenomen in het voorprogramma. 

820.11 De verplichte pauzes worden opgelegd via een vetgate met een keuringruimte die de 
deelnemers met hun paard binnentreden wanneer zij hun paard klaar vinden voor de 
medische keuring. Wanneer de ruiters/grooms de keuringsruimte binnengaan, moeten ze zich 
op een constante redelijke voorwaartse manier naar de hun aangeduide dierenarts begeven. 
Een individueel paard mag met niet meer dan 3 mensen begeleid worden in de 
keuringsruimte. Dit aantal kan zelfs verder beperkt worden in het voorprogramma of door een 
vooraf aangekondigde beslissing van de terreinjury. 

820.12 Tijdens deze pauze mag een paard meer dan eens gekeurd worden indien de 
veterinaire commissie hiertoe besluit. Niettemin moet het paard zijn fitheid bewijzen voor het 
verstrijken van de presentatietijd en dit op basis van drie criteria : hartslagrecuperatie, 
metabolische stabiliteit en gang. 

820.13 De inspecties op hartslagrecuperatie, metabolische stabiliteit en correctheid moeten 
op hetzelfde moment uitgevoerd worden waarbij het paard de minima van niveau van het 
wedstrijdniveau moet behalen.  Als er een wijziging is in de uitvoeringswijze van de inspectie 
dan moet deze op voorhand meegedeeld worden door de terreinjury en opgenomen zijn in 
het voorprogramma. 

820.14 Zodra een paard succesvol de hartslagcontrole onderging wordt de tijdsopname 
gepauzeerd van zodra het paard aan de veterinaire commissie voorgesteld werd en loopt ze 
terug verder na de keuring. Tijdens deze tijdspauze worden de andere delen van de inspectie 
uitgevoerd, met inbegrip van het voordraven. 

820.15 De technische afgevaardigde of de terreinjury kunnen samen met de veterinaire 
commissie beslissen om de lengte van de tijdspauze te wijzigen in functie van extreme 
weersomstandigheden of andere uitzonderlijke omstandigheden. Wijzigingen moeten aan alle 
deelnemers en/of teamchefs meegedeeld worden voor het begin van de betreffende Fase.  

820.16 Het organisatie comité, de technische afgevaardigde, de voorzitter van de veterinaire 
commissie, de buitenlandse dierenarts(vertegenwoordiger) en de voorzitter van de terreinjury 
moeten zorgen voor de nodige schikkingen voor nazorg en veterinaire behandelingen met 
inbegrip van faciliteiten voor heelkundige ingrepen op paarden. Bij 4sterren wedstrijden en 
kampioenschappen moeten triage en noodingreepfaciliteiten ter plaatse aanwezig zijn. 
Dergelijke schikkingen moeten duidelijk opgenomen zijn in het voorprogramma en 
goedgekeurd zijn door de technische afgevaardigde voor de eerste keuringen. Na de eerste 
keuringen kunnen de voorzitter van de veterinaire commissie en de buitenlandse veterinaire 
afgevaardigde (in overleg met de terreinjury) wijzigingen in de keur- en 
behandelingsfaciliteiten voorstellen. Dit met inbegrip van de plaatsing van de leden van de 
veterinaire commissie of de planning van hun beschikbaarheid voor hulp in de keur- en 
nazorgruimte. Bij deze schikkingen worden ook de verzorgende dierenartsen aangeduid en 
het verzorgende team moet een dierenarts bevatten die erkend is in de betreffende regio. 

 

Artikel 821 – Veterinaire inspecties en onderzoeken van 
paarden 

821.1 Veterinair onderzoek 

821.1.1 Een eerste onderzoek gebeurt zo snel mogelijk na aankomst van de paarden in de 
stallen van de wedstrijd en zeker voordat de paarden hun stal toegewezen kregen. 
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821.1.2 Het onderzoek gebeurt door een officiële dierenarts aangesteld door de terreinjury 
en, indien niet voorhanden, door een veterinair chirurg van het gastland. De voorzitter van de 
terreinjury en de FVD zijn aanwezig waarmogelijk. 

821.1.3 Het doel is om de identiteit van het paard te bevestigen (paspoort, 
registratiedocumenten etc) en om de gezondheidstoestand van het paard te controleren, in 
het bijzonder op besmettelijke aandoeningen.  Twijfelgevallen moeten gerapporteerd worden 
aan het organiserend comité, de technische afgevaardigde of de terreinjury bij aankomst. In 
geen geval mag dit later gebeuren dan één uur voor de eerste inspectie. 

821.1.4 Op CEI’s kunnen deze onderzoeken gekoppeld worden aan de eerste inspectie. 

821.1.5 Op CEIO’s en kampioenschappen moeten deze onderzoeken apart gebeuren en 
vroeg genoeg op voorhand zodat gecompromiteerde paarden en hun vergezellende partners 
op quarantaine kunnen geplaatst worden totdat gezondheidsvragen of bedenkingen opgelost 
zijn. Dit betekent dat het OC in dit opzicht adequate quarantaine faciliteiten moet voorzien. 

821.2 Paarden inspecties 

821.2.1 Eerste inspectie : in principe moet deze gebeuren de dag voor de start van de 
wedstrijd en uitgevoerd worden door de veterinaire commissie samen met de terreinjury. Ze 
moet uitgevoerd worden volgens de standaardregels voor inspecties zoals hieronder 
toegelicht : hartslag, ademhaling, algemene conditie, correctheid gang, pijnpunten, laceratie, 
verwonding, ruimte gangen en andere punten die van tijd tot tijd aan de keurkaart kunnen 
toegevoegd worden. 

821.2.2 Inspecties algemeen : Er zijn geen verschillen tussen de veterinaire 
verantwoordelijkheden om een paard te keuren tussen de eerste inspectie en de laatste 
inspectie. Dezelfde normen gelden om te beoordelen of een paard fit genoeg is om verder te 
rijden zowel op basis van het metabolisme als bij de beoordeling van de gang. 

821.2.3 Inspectie gepastheid : In de inspectieruimtes moet het kalm en rustig blijven in 
respect voor de ruiters en paarden die de wedstrijdstress ondergaan. De terreinjury en 
stewards kijken hier op toe. Ruiters en hun ploegen zijn ook verantwoordelijk om dit respect 
op te brengen en de lopende zaken omtrent inspecties en evaluaties van de fysisch sterk 
belaste paarden te eerbiedigen. Hierbij worden geen speelse tactieken getolereerd met de 
bedoeling tijd te rekken of die een faire voorstelling van het paard belemmeren. Soms kan het 
FEI technisch comité een lijst voorleggen met verboden gedragsvormen op straffe van 
diskwalificatie of andere disciplinaire maatregelen.  Deze lijst is echter niet beperkend en het 
oordeel van de terreinjury en stewards is hierbij heilig. (zie bij ‘endurances notes for 
guidance’).  

821.2.4 Opgelegde recuperatie inspectie : De veterinaire commissie bepaalt (in overleg met 
de terreinjury) in welke vetgates paarden moeten aangeboden worden voor een verplichte 
recuperatie inspectie, en dit 15 minuten voor het voorziene vertrektijdstip van de ruiter uit 
deze vetgate. 

821.2.5 Aangevraagde recuperatie inspectie : De onderzoekende dierenarts kan aan een 
deelnemer vragen om zijn paard tijdens de gepauzeerde tijd terug aan te bieden voor her-
inspectie en dit 15 minuten voor zijn geplande vertrek, dit indien de dierenarts twijfels heeft 
omtrent de conditie van het paard om nog verder te rijden. 

821.2.6 Vetgate inspectie : De eerste verplichte inspectie van het paard op het eind van 
iedere Fase. 

821.2.7 Vetgate her-inspectie : Als tijdens de vetgate inspectie de hartslag van het paard 
hoger ligt dan de toegalaten parameters voor deze inspectie, mag het paard heraangeboden 
worden binnen de voorafbepaalde tijd. 
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821.2.8 Finale inspectie : De finale inspectie gebeurt nadat het paard over de eindmeet van 
de wedstrijd liep. Er kan maar één maal aangeboden worden en dit binnen een vooraf 
bepaalde tijd.  

821.2.9 Hartslagen : Paarden met een abnormaal hoge hartslag of hartslagen die boven de 
parameters liggen die in het voorprogramma aangekondigd werden (of die gewijzigd werden 
door de terreinjury op aanraden van het veterinair comité) mogen niet verder rijden in de 
wedstrijd en zijn bijgevolg niet gekwalificeerd voor de volgende Fase van de wedstrijd.  
Abnormale hartslagen worden geregistreerd. 

821.2.10 Ademhaling : Abnormaliteiten waargenomen door de veterinaire commissie  in de 
snelheid of aard van de ademhaling die de veiligheid van het paard in het gedrang kunnen 
brengen, leiden tot eliminatie. 

821.2.11 Algemene conditie : Temperatuur kan opgenomen worden, evenals het onderzoek 
van de slijmvliezen. Paarden in algemeen zwakke conditie of met een abnormaal hoge 
lichaamstemperatuur worden geëlimineerd. 

821.2.12 Onregelmatige gang : Bij de eerste, finale of iedere inspectie tijdens de wedstrijd, 
een paard dat niet correct loopt en wat constant zichtbaar is in draf of gelijkaardige gang. Dit 
is zichtbaar bij het evalueren van het voordraven aan een los touw heen en terug, zonder dat 
er voorafgaand buiging of betasting was. Deze incorrectheid moet beoordeeld worden als 
bron van pijn of het verder kunnen rijden of atletische prestaties van het paard in gevaar te 
brengen. Dit leidt tot eliminatie en is dus niet gekwalificeerd voor de volgende Fase. 

821.2.12.1 In principe moet de keuring gebeuren op een vlakke en  stevige oppervlakte. 

821.2.12.2 Als na het voordraven van een paard, de keurende dierenarts twijfels heeft rond 
de fitheid van een paard om verder te rijden, dan zal het paard opnieuw voordraven voor een 
panel van drie keurders. Dit panel van drie dierenartsen stemt geheim over het slagen of niet 
en geven hun geheime stem aan een lid van de terreinjury. 

821.2.12.3 Elk van de drie dierenartsen mag vragen om nog eens voor te draven alvorens 
zijn stem uit te brengen waardoor paard en ruiter het voordeel van de twijfel heeft. Dit verzoek 
tot voordraven wordt aan een lid van de terreinjury gegeven die de ruiter vraagt om opnieuw 
voor te draven. De uiteindelijk beslissing wordt zonder discussie en onafhankelijk genomen 
op basis van deze drie stemmen en is finaal. 

821.2.12.4 Als het panel geen beslissing kan nemen na driemaal voordraven (éénmaal bij de 
eerste keurende dierenarts en tweemaal voor het panel) of het paard mag verder deelnemen, 
of dit nu is door een presentatiefout is of vanwege veterinaire criteria, zal het paard 
uitgesloten worden. 

821.2.12.5 Ieder ongewoon element tijdens het voordraven moet op de keurkaart opgenomen 
worden, ongeacht deze tot uitsluiting leidde of niet. 

821.2.13 Pijnpunten,  laceraties en wonden : Ieder bewijs van pijn of verwondingen in de 
mond, op de benen of op het lichaam (met inbegrip van zadel- en singelwondjes) moet 
genoteerd worden. Indien deelname of het verzetten van de wedstrijd leidt tot het  ernstig 
verergeren van deze wonden, zal het paard niet toegelaten worden om verder te rijden. 

812.2.14 Hoeven en ijzers : Paarden mogen zonder ijzers bereden worden. Indien ze 
beslagen zijn, moet dit correct gebeurd zijn en het beslag moet in goede conditie zijn om deel 
te nemen. Paarden die beslagen waren bij de eerste inspectie mogen de eindstreep passeren 
met één of meerdere ijzers minder. Hoefschoenen of pads zijn toegelaten. De toestand van 
de voeten van het paard en diens effect op het onmiddellijk atletisch vermogen om verder te 
presteren, worden opgevolgd. Het vaststellen dat deze het paard pijn doen bij verder rijden, 
zal reden zijn tot uitsluiting. 
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821.3 Individuele veterinaire keurkaarten 

De individuele veterinaire keurkaarten (vet-kaarten) moeten uitgegeven worden voor de 
eerste inspectie en ingevuld worden na iedere inspectie. 

821.4 Finale inspectie 

821.4.1 Om zich aan te bieden bij de veterinaire commissie op de finale inspectie moet de 
hartslag van het paard 64 slagen per minuut of minder bereikt hebben binnen de 30 minuten 
na het passeren van de eindmeet. Paarden die hier niet aan voldoen, worden niet 
gekwalificeerd en moeten zich toch nog aanbieden bij de veterinaire commissie ter keuring op 
30minuten na het overschrijden van de eindmeet. 

821.4.2 In ieder geval moet de hartslag opgenomen en genoteerd worden op de keurkaart 
binnen de tijdspanne opgegeven in het voorprogramma. 

821.4.3 De finale inspectie wordt uitgevoerd om na te gaan of het paard in staat is om verder 
te rijden in een volgende Fase, dit na een normale rustperiode. Deze finale inspectie gebeurt 
op dezelfde manier als de vorige inspecties en met dezelfde criteria met het enige verschil dat 
er slechts één kans gegeven wordt om zich aan te bieden ter keuring om zich te kwalificeren. 
Ieder paard wordt ook ten opzichte van zijn vet-kaart gecontroleerd. 

821.4.4 Op alle endurance wedstrijden van 160km op één dag of van gemiddeld 100km in 2 
of meer dagen, moeten de deelnemende paarden in hun stal ter plaatse blijven (onder 
veterinair toezicht) voor ten minste 24uur na de aankomsttijd. Een vroeger vertrek is mogelijk 
mits toestemming van de veterinaire commissie. 

821.5 Andere inspecties 

Andere inspecties kunnen door de terreinjury of door de officiële dierenartsen uitgevoerd 
worden op alle of enkele willekeurig uitgekozen paarden op ieder moment gedurende het 
verloop van de wedstrijd. 

 

Artikel 822 – Prijs Beste Conditie 

822.1 Het organisatiecomité mag op alle FEI endurance wedstrijden een prijs van Beste 
Conditie uitgeven. 

822.2 De bedoeling van deze prijs is om het paard te vinden die zich in de Beste Conditie 
bevindt na het uitrijden van de wedstrijd en zich tussen de best geklasseerde paarden bevindt 
(max. de eerste tien paarden). 

822.3 Een paard kan enkel de prijs voor Beste Conditie winnen indien het succesvol de 
wedstrijd uitreed in een rijtijd dat binnen een door de terreinjury bepaald percentage van de 
winnende rijtijd ligt. 

822.4 Paarden die de prijs voor Beste Conditie winnen, zijn nog steeds in wedstrijd tot na de 
prijsuitreikingceremonie voor Beste Conditie. 

822.5 Deelnemers zijn niet verplicht hun paard op te nemen voor de Beste Conditie prijs. 

822.6 De procedure die opgenomen is in de Endurance richtlijnen kan best gebruikt worden 
om de prijs voor beste conditie te bepalen. 
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Artikel 823 – Veterinaire behandeling tijdens de wedstrijd 

Er mag geen veterinaire behandeling toegediend worden aan een paard zonder de 
geschreven toestemming van de veterinaire commissie. Toegestane behandeling beïnvloedt 
de rangschikking van het paard niet. 

 

 

HOOFDSTUK 4 
 

Officials voor endurance wedstrijden 

 

Artikel 824 – Plichten van de officials 

 

824.1 Terreinjury 

824.1.1 De terreinjury houdt toezicht op alle maatregelen genomen door het Organiserend 
Comité (OC)  inzake jury, veterinaire controle en tijdsopname van de endurance wedstrijd. 

824.1.2 Het OC roept de hulp in van andere officials, stewards en dierenartsen naargelang 
het aantal inschrijvingen. De terreinjury blijft globaal in controle over de wedstrijd. 

824.2 Technisch afgevaardigde 

824.2.1 De technisch afgevaardigde moet in overleg met het OC op voorhand het ontwerp 
van het voorprogramma controleren en goedkeuren. Voor 2* en 3* wedstrijden zal de 
technisch afgevaardigde, waar mogelijk, meehelpen met het OC aan het opstellen van het 
voorprogramma. Voor 4* wedstrijden en kampioenschappen moet de technisch 
afgevaardigde deelnemen met het OC aan het ontwerp van het voorprogramma. 

824.2.2 De technisch afgevaardigde moet de technische en administratieve schikkingen voor 
het leiden van het evenement goedkeuren : voor het onderzoek en keuren van de paarden; 
voor de accommodatie van de ruiters en voor het beheren van het evenement. 

824.2.3 De technisch afgevaardigde houdt toezicht op de briefings en het gedrag van al het 
technisch personeel. 

824.2.4 De technisch afgevaardigde houdt toezicht en adviseert de terreinjury in alle 
beslissingen die deze dient te maken. 

824.2.5 Tot het moment dat de technisch afgevaardigde aan de terreinjury meedeelt dat hij 
voor alle schikkingen tevreden is, is zijn bevoegdheid absoluut en totaal. Daarna zal de 
technisch afgevaardigde toezicht houden op het technisch en administratief verloop van het 
evenement en zal hij de terreinjury, de veterinaire commissie en het OC adviseren en 
assisteren. 

824.2.6 Op 3* en lagere wedstrijden mag de technisch afgevaardigde (indien deze hiertoe 
voldoende gekwalificeerd is) deel uit maken van de terreinjury. 

824.2.7 Op 4* wedstrijden moet de technisch afgevaardigde een buitenlander zijn. 
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824.3 Veterinaire commissie 

824.3.1 De veterinaire commissie heeft absolute bevoegdheid in zaken betreffende de 
veiligheid, gezondheid en welzijn van het paard. De veterinaire reglementering van de FEI 
gelden voor alle FEI endurance wedstrijden. 

824.3.2 De voorzitter van de veterinaire commissie en de buitenlandse veterinaire 
vertegenwoordiger moeten zo vroeg mogelijk geraadpleegd worden door het OC en de 
technisch afgevaardigde voor het opzetten van de vetgates en voor andere zaken gerelateerd 
met de veiligheid van de paarden. 

824.4 Chief steward 

824.4.1 De chief steward is verantwoordelijk voor de organisatie van de stewarding 
gedurende het evenement. 

824.4.2 De chief steward verzekert het veilig verloop van het evenement en zorgt ervoor dat 
er voldoende stewards aanwezig zijn aan de vetgate en op het parcours. 

824.4.3 De chief steward assisteert het OC, de terreinjury en de technisch afgevaardigde om 
een vlot verloop van alle gekende onderdelen van een wedstrijd (zoals de openings- en 
slotceremonie) of andere nodige georganiseerde taken te verzekeren. 

824.4.4 De chief steward is verantwoordelijk voor de globale veiligheid en welzijn van de 
deelnemers van de wedstrijd. 

824.4.5 De chief steward staat nauw in verbinding met de voorzitter van de terreinjury, de  
technisch afgevaardigde en de voorzitter van de veterinaire commissie en moet zo vroeg 
mogelijk geraadpleegd worden door het OC en de technisch afgevaardigde voor de planning 
van het evenement. 

824.5 Comité van beroep :  

De plichten van het comité van beroep staan vermeld in het algemeen reglement en in het 
veterinair reglement. 

 

Artikel 825 – Officials nodig voor internationale endurance 

wedstrijden 

 

825.1 Wereldkampioenschappen 

825.1.1 De terreinjury bestaat uit een voorzitter en minstens vier leden die gekozen werden 
uit de FEI lijst van endurance jury’s. Een ervan dient buitenlander te zijn, aangeduid door de 
FEI in overleg met het FEI endurance comité en het OC. Alle leden moeten voldoen aan de 
geldende *rating-vereisten voor endurance jury’s. 

825.1.2 De veterinaire commissie bestaat uit een voorzitter, een buitenlandse 
dierenartsafgevaardigde en één bijkomende dierenarts per 15 paarden met een minimum 
aantal leden van 5 (dit met inbegrip van de PVC en FVD). Minstens de helft van de leden zijn 
buitenlanders die gekozen werden uit de FEI lijst van endurance dierenartsen en die 
aangesteld werden in overleg met het FEI endurance comité en het OC. Alle leden moeten 
voldoen aan de geldende *rating-vereisten voor endurance dierenartsen. 
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825.1.3 De verzorgende dierenartsen moeten door de FEI erkende dierenartsen zijn 
aangeduid in overleg met het FEI endurance comité en in overleg met de veterinaire 
commissie van de FEI. Er moet minimum 1 verzorgende dierenarts zijn per 20 deelnemende 
paarden. Minstens 50% van de verzorgende dierenartsen moeten ervaring hebben met CEI 
wedstrijden op kampioenschapsniveau. 

825.1.4 De buitenlandse technisch afgevaardigde wordt gekozen uit een FEI lijst van 
technisch afgevaardigden en aangesteld door de FEI in overleg met het FEI endurance 
comité en in overleg met het OC.  Hij moet voldoen aan de geldende *rating-vereisten voor 
endurance technisch afgevaardigden. 

825.1.5 De Chief steward wordt gekozen uit een FEI lijst van endurance chief stewards en 
wordt aangesteld door het OC. 

825.1.6 Comité van beroep : Het algemeen reglement is van toepassing. Dit comité wordt 
opgelegd en aangesteld door de FEI in overleg met het FEI endurance comité en in overleg 
met het OC. 

 825.2 CEIO’s, Regional Spelen en continentale 
kampioenschappen,  Young Riders en/of Juniors en andere 

CEI **** endurance wedstrijden 

825.2.1 De terreinjury bestaat uit een voorzitter en minstens drie leden die gekozen werden 
uit de FEI lijst van endurance jury’s. Een ervan dient buitenlander te zijn, aangeduid door de 
FEI in overleg met het FEI endurance comité en het OC. Alle leden moeten voldoen aan de 
geldende *rating-vereisten voor endurance jury’s. 

825.2.2 De veterinaire commissie bestaat uit een voorzitter, een buitenlandse 
dierenartsafgevaardigde en één bijkomende dierenarts per 15 paarden met een minimum 
aantal leden van 5 (dit met inbegrip van de voorzitter en de FVD). Minstens de helft van de 
leden zijn buitenlanders die gekozen werden uit de FEI lijst van endurance dierenartsen en 
die aangesteld door het FEI endurance comité en het OC. Alle leden moeten voldoen aan de 
geldende *rating-vereisten voor endurance dierenartsen. 

825.2.3 Op CEI **** wedstrijden, de verzorgende dierenartsen moeten door de FEI erkende 
dierenartsen zijn aangeduid in overleg met het FEI endurance comité en in overleg met de 
veterinaire commissie van de FEI. Er moet minimum 1 verzorgende dierenarts zijn per 20 
deelnemende paarden. Minstens 50% van de verzorgende dierenartsen moeten ervaring 
hebben met CEI wedstrijden op kampioenschapsniveau. 

825.2.4 De buitenlandse technisch afgevaardigde wordt gekozen uit een FEI lijst van 
technisch afgevaardigden en aangesteld door de FEI in overleg met het FEI endurance 
comité en in overleg met het OC.  Hij moet voldoen aan de geldende *rating-vereisten voor 
endurance technisch afgevaardigden. 

825.2.5 De Chief steward wordt gekozen uit een FEI lijst van endurance chief stewards en 
wordt aangesteld door het OC. 

825.2.7 Comité van beroep : Het algemeen reglement is van toepassing. Dit comité wordt 
opgelegd en aangesteld door de FEI in overleg met het FEI endurance comité en in overleg 
met het OC. 

825.3 CEI *** endurance wedstrijden 

825.3.1 De terreinjury bestaat uit een voorzitter en een buitenlandse jury’s gekozen uit de FEI 
lijst van endurance jury’s en aangesteld door het OC. Andere jurys (indien aanwezig) mogen 
nationale jury’s zijn aangesteld door het OC. Alle leden moeten voldoen aan de geldende 
*rating-vereisten voor endurance jury’s. 
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825.3.2 De veterinaire commissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden uit de FEI lijst van 
endurance dierenartsen aangesteld door het OC. Eén van hen moet buitenlander zijn. Er 
moet minimum één dierenarts per 20 deelnemende paarden zijn. Al deze leden moeten 
voldoen aan de geldende *rating-vereisten voor endurance dierenartsen. De andere leden 
moeten ervaren endurance dierenartsen zijn aangeduid door het OC. 

825.3.3 Er moet minimum 1 verzorgende dierenarts zijn per 30 deelnemende paarden. Deze 
moeten erkend zijn door de FEI als verzorgende dierenartsen.  

825.3.4 De technisch afgevaardigde wordt gekozen uit een FEI lijst van technisch 
afgevaardigden en aangesteld door het OC. Hij moet voldoen aan de geldende *rating-
vereisten voor endurance technisch afgevaardigden. De technisch afgevaardigde mag deel 
uitmaken van de terreinjury zodra de wedstrijd begonnen is. 

825.3.5 De Chief steward wordt gekozen uit een FEI lijst van endurance chief stewards en 
wordt aangesteld door het OC. 

825.3.6 Een Comité van beroep is niet nodig 

825.4 CEI * en CEI ** endurance wedstrijden 

825.4.1 De terreinjury bestaat uit een voorzitter gekozen uit de FEI lijst van endurance jury’s. 
De andere leden kunnen ervaren nationale jury’s zijn. Alle leden moeten voldoen aan de 
geldende *rating-vereisten voor endurance jury’s. 

825.4.2 De veterinaire commissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden uit de FEI lijst van 
endurance dierenartsen aangesteld door het OC. Alle leden moeten voldoen aan de 
geldende *rating-vereisten voor endurance dierenartsen. Eén van hen moet buitenlander zijn. 
De andere leden moeten ervaren endurance dierenartsen zijn en aangesteld door het OC. 

825.4.3 Op CEI * en CEI ** wedstrijden moet er minimum 1 verzorgende dierenarts zijn per 50 
deelnemende paarden. 

825.4.4 De technisch afgevaardigde wordt gekozen uit een FEI lijst van technisch 
afgevaardigden en aangesteld door het OC. Hij moet voldoen aan de geldende *rating-
vereisten voor endurance technisch afgevaardigden. 

825.4.5 De Chief steward wordt gekozen uit een FEI lijst van endurance chief stewards en 
wordt aangesteld door het OC. 

825.4.6 Een Comité van beroep is niet nodig 

 

 
HOOFDSTUK 5 

 

Awards en prijsuitreikingsceremoniën 
 

Artikel 826 – Awards 

826.1 Een award wordt uitgereikt aan alle deelnemers die de wedstrijd succesvol 
uitreden. 

826.2 Er is geen minimum waarde voor awards in endurance wedstrijden. 
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826.3 Voor de uitreiking van geldprijzen wordt verwezen naar het algemeen FEI 
reglement. 

 

 

Artikel 827 - Prijsuitreikingsceremonie 

De veterinaire commissie sluit ieder onfit paard uit van deelname aan de 
prijsuitreikingsceremonie. 

 

Annex 1 : Promotie van jury’s tot FEI - status 

Internationaal kandidaat jury 

 De FEI houdt een lijst bij van internationale kandidaten jury die aangeraden werden 
door hun NF’s en aanvaard werden door de FEI. 

 De kwalificaties voor internationale kandidaten jury zijn als volgt : 

 Reeds lid geweest van de terreinjury of comité van beroep op een CEI of als 
voorzitter van de terreinjury op nationale wedstrijden gedurende het lopende of 
voorafgaande jaar.  

 Eén van de twee officiële FEI-talen machtig zijn en nuttige kennis hebben van de 
andere. 

 Zich gekwalificeerd hebben op een FEI cursus niveau I voor endurance jury. 

 Reeds lid geweest van een organisatie comité of reeds dienst gedaan als assistent 
Chief Steward op 2 wedstrijden, liefst internationale. 

 Bij voorkeur jonger zijn dan 60 jaar. 

Internationale jury 

 De FEI houdt een lijst bij van gekwalificeerde internationale jury’s die aangeraden 
werden door hun NF’s en aanvaard werden door het FEI endurance comité. 

o De kwalificaties voor internationale jury’s zijn als volgt : 

o Reeds minstens driemaal opgetreden als lid van de  terreinjury of comité van 
beroep of als technisch afgevaardigde op een CEI, CEIO of kampioenschap. 

o Reeds gediend als kandidaat jury gedurende minstens 2 jaar of 2 volledige 
seizoenen. 

o Zich gekwalificeerd hebben op een FEI cursus niveau II voor endurance jury. 

Annex 2 : *Rating – jury’s 

Aanstelling tot 2* FEI official 
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Voor de aanstelling tot 2* FEI-official moet de kandidaat : 

 Reeds gediend hebben als lid van de terreinjury of comité van beroep op een CEI of 
opgetreden als voorzitter van de terreinjury op nationale wedstrijden gedurende het 
lopende of voorafgaande seizoen. 

 Eén van de twee officiële talen spreken. 

 Zich gekwalificeerd hebben op een FEI cursus niveau I voor endurance jury. 

 Aangesteld zijn als FEI internationale kandidaat jury. 

 Reeds gediend hebben als lid van het organisatie comité of als assistent van de Chief 
Steward of als Chief Steward op 2 wedstrijden, bij voorkeur internationaal. 

 Bij voorkeur jonger zijn dan 60 jaar. 

Aanstelling tot 3* FEI official 

Voor de aanstelling tot 3* FEI-official moet de FEI endurance jury : 

 Reeds lid geweest van de terreinjury op minstens 3 CEIs 1* of 2* niveau in een 
periode van 2 jaar. 

 Reeds gediend hebben als voorzitter van de terreinjury op een  CEI 1* wedstrijd 
gedurende het lopende of voorafgaande jaar. 

 Zich gekwalificeerd hebben op een FEI cursus niveau II voor endurance jury. 

 Reeds gediend hebben als voorzitter van de terreinjury op een 1* wedstrijd 
gedurende het lopende of voorafgaande jaar. 

Aanstelling tot 4* FEI official 

Voor de aanstelling tot 4* FEI-official moet de FEI endurance jury : 

 Reeds lid geweest van de terreinjury op minstens 3 CEIs 3* niveau in een periode 
van 2 jaar. 

 Reeds gediend hebben als voorzitter van de terreinjury op een CEI 2* gedurende het 
lopende of voorafgaande jaar. 

 Een cursus niveau II (3*4*) gevolgd hebben in de afgelopen 12 maanden. 

 Reeds gediend hebben als een 3* jury in minimum 2jaar of 2 complete seizoenen. 

 

Alle officials moeten, na kwalificatie binnen de hierboven genoemde criteria, minstens om de 
drie jaar een cursus volgen gelijk aan hun niveau (2* - niveau I / 3* en 4* - niveau II). Door de 
vele wijzigingen in onze sport gedurende de voorbije jaren is deze vereiste noodzakelijk in het 
belang van de veiligheid en het welzijn. Wie deze cursussen niet bijwoont binnen het 
overeengekomen tijdskader zal hierop aangesproken dit te voldoen binnen een bepaalde 
periode op straffe van degradatie of zal geschrapt worden van de FEI lijsten. 
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Annex 3 : *Rating – technisch afgevaardigde 

Aanstelling tot 2* technisch afgevaardigde 

Voor de aanstelling tot 2* technische afgevaardigde moet de kandidaat: 

 Reeds gediend hebben als technisch afgevaardigde of gelijkaardige functie op 
nationale wedstrijden gedurende het lopende of voorafgaande seizoen. 

 Eén van de twee officiële talen spreken. 

 Reeds de status hebben van FEI internationale jury. 

 Bij voorkeur jonger zijn dan 60 jaar. 

Aanstelling tot 3* technisch afgevaardigde 

Voor de aanstelling tot status 3* moet de FEI 2* technisch afgevaardigde : 

 Reeds technisch afgevaardigde geweest zijn op minstens 3 CEIs 1* niveau in een 
periode van 2 jaar. 

 Zich gekwalificeerd hebben op een FEI cursus voor technisch afgevaardigde.  

 Reeds gediend hebben als technisch afgevaardigde op 2* wedstrijd gedurende 
minimum 2 jaar of 2 volledige seizoenen. 

Aanstelling tot 4* technisch afgevaardigde 

Voor de aanstelling tot status 4* moet een FEI 3* technische afgevaardigde : 

 Reeds technisch afgevaardigde geweest zijn op minstens 3 CEIs (2* niveau en 
hoger), waarvan minstens één 3*, in een periode van 2 jaar. 

 Een heropfrissingscursus voor technisch afgevaardigde gevolgd hebben in de 
voorbije 12 maand. 

 Reeds gediend hebben als technisch afgevaardigde op 3* wedstrijd gedurende 

minimum 2 jaar of 2 volledige seizoenen. 

Alle officials moeten, na kwalificatie binnen de hierboven genoemde criteria, minstens om de 
drie jaar een cursus volgen gelijk aan hun niveau. Door de vele wijzigingen in onze sport 
gedurende de voorbije jaren is deze vereiste noodzakelijk in het belang van de veiligheid en 
het welzijn. Wie deze cursussen niet bijwoont binnen het overeengekomen tijdskader zal 
hierop aangesproken dit te voldoen binnen een bepaalde periode op straffe van degradatie of 
zal geschrapt worden van de FEI lijsten. 
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Annex 4 : *Rating – Dierenartsen 

Aanstelling tot 2* FEI dierenarts official 

Voor de aanstelling tot 2* FEI dierenarts official moet een kandidaat : 

 Reeds gediend hebben als lid van de veterinaire commissie op 10 FEI of nationale 
wedstrijden. 

 Eén van de twee officiële talen spreken. 

 Zich gekwalificeerd hebben op een FEI cursus voor internationale endurance 
dierenartsen tijdens het huidige of voorbije jaar. 

 Bij voorkeur jonger zijn dan 60 jaar. 

Aanstelling tot 3* FEI dierenarts official 

Voor de aanstelling tot 3* FEI dierenarts official moet een FEI 2* endurance dierenarts : 

 Reeds lid geweest van een FEI veterinaire commissie  op minstens 4 CEIs, 1* of 2*, 
in een periode van 2 kalenderjaar of 2 volledige seizoenen. 

 Reeds gediend hebben als dierenarts op 2* wedstrijd gedurende minimum 2 jaar of 2 
volledige seizoenen. 

Aanstelling tot 4* FEI dierenarts official 

Voor de aanstelling tot 4* FEI dierenarts official moet een FEI 3* endurance dierenarts : 

 Reeds voorzitter of buitenlands vertegenwoordiger geweest in een FEI veterinaire 
commissie op minstens 2 CEIs 2*  in een periode van 3 jaar. 

 Reeds lid geweest van een 3* FEI veterinaire commissie van minstens 3 CEIs 3* in 

een periode van 3 jaar. 

 Minstens één vervolmakingcursus (seminarie/conferentie) gewijd aan paardensport 
geneeskunde en/of bewegingsfysiologie of relevante FEI cursussen gevolgd tijdens 
de voorbije 3 jaar. 

 Reeds gediend hebben als 3* dierenarts voor een minimum van 3 kalenderjaren of 
seizoenen. 

Alle FEI veterinaire officials moeten, na kwalificatie binnen de hierboven genoemde criteria, 
optreden op minimum 4 FEI endurance wedstrijden en een cursus volgen gelijk aan hun 
niveau om de 2 jaar (d.i. de cursus die nodig is om dit sterren niveau te behalen). Door de 
vele wijzigingen in onze sport gedurende de voorbije jaren is deze vereiste noodzakelijk in het 
belang van de veiligheid en het welzijn. Er wordt van de FEI endurance dierenartsen 
verwacht dat ze op de hoogte blijven van wijzigingen in reglementen, protocols en verboden 
middelen. Wie deze cursussen niet bijwoont binnen het overeengekomen tijdskader zal 
hierop aangesproken dit te voldoen binnen een bepaalde periode op straffe van degradatie of 
zal geschrapt worden van de FEI lijsten. 
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Annex 5 : Gekwalificeerde officials nodig op wedstrijden : 

1* Terreinjury   Voorzitter  2* of hoger 

 Technische afgevaardigde    2* of hoger 

 Veterinaire commissie  Voorzitter of FVD 3* of hoger 

      2 leden  2* of hoger 

 

2* Terreinjury   Voorzitter  3* of hoger 

      Buitenl. Jury 2* of hoger 

 Technische afgevaardigde    3* of hoger 

 Veterinaire commissie  Voorzitter of FVD 3* of hoger 

      2 leden  2* of hoger 

 

3* Terreinjury   Voorzitter  4* 

      Buitenl. Jury 3* of hoger 

 Technische afgevaardigde   3* of hoger 

 Veterinaire commissie  Voorz. en/of FVD 4* 

      2 leden  3* of hoger 

 

4* Terreinjury   Voorzitter  4* 

Buitenl. Jury  4* 

Leden   4* 

 Technische afgevaardigde    4* 

 Veterinaire commissie  Voorzitter & FVD 4* 

      Pannel   4* 

 

 


