
Federatia Ecvestra Romana

Regulament de anduranta

Preambul

Prezentul regulament, elaborat de Comisia de Anduranta din cadrul Federatiei 

Ecvestre Romane si aprobat de sedinta Consiliului de Administratie al FER la data de 

7.03.2013, inlocuieste toate regulamentele anterioare ce acopera aceeasi 

problematica (alte editii).

Regulamentul se adreseaza raidurilor nationale de anduranta sub 80km.

CEN-urile de peste 80km se desfasoara in conformitate cu Regulamentul FEI de 

Anduranta.

Desi acest document stabileste norme detaliate FER pentru anduranta, acesta 

trebuie sa fie in concordanta cu regulamentul specific de anduranta al FEI, statutul, 

regulamentele generale si regulamentele veterinare atat ale FER, cat si ale FEI.

In situatii excetionale, neprevazute sau neacoperite de actualul regulament, JT 

impreuna cu Comisia Veterinara si cu DT sunt singurele instante abilitate sa ia o 

decizie, in spiritual regulamentelor FER si FEI si cu obligatia de a respecta Codul de 

Bunastare a calului (welfare of the horse). Aceste eventuale exceptii, interpretari sau 

extensii vor fi communicate Comisiei de Anduranta, in vederea analizarii si ratificarii, 

cel mai tarziu in 24 de ore de la respectiva decizie.

Prezentul regulamenul are ca scop, organizarea concursurilor nationale de 

anduranta astfel încât, acestea sã ajute dezvoltarea sportului pe teritoriul României. 

Concursurile nationale de anduranta din cadrul campionatului intern au ca scop, 

dezvoltarea si popularizarea sportului si pregãtirea cailor si calaretilor pentru 

competitii regionale, nationale si internationale.
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Articolul 1 – Eligibilitate

Calaretii

.1In cadrul campionatului national de anduranta, orice sportiv care implineste 

inaintea participarii varsta de 14 ani si este autorizat de FER, avand legitimatia si 

vizele medicale la zi (eliberate doar de institutii specializate), clubul din care face 

parte fiind afiliat FER si avand taxele si cotizatiile achitate la zi, are dreptul sa 

participe la orice etapa de anduranta (pentru care indeplineste calificarile) din cadrul 

campionatului, atat la individual, cat si la echipe.

.2 Orice persoana care a implinit varsta de 10 ani si este autorizata de FER, avand 

legitimatia si vizele medicale la zi, clubul din care face parte fiind afiliat FER si avand 

taxele si cotizatiile achitate la zi, poate sa participe la etapele de anduranta la 

categoria Copii (10-14 ani) in urmatoarele conditii :

.2.1 Participantul va fi insotit pe intreg traseul de un adult (18 ani impliniti) 

desemnat, in scris, ca insotitor de catre parintii sau reprezentatii legali ai 

concurentului. Prezenta insotitorului nu va interfera cu stilul si ritmul calaretului 

minor. Calul insotitorului trebuie sa indeplineasca toate conditiile impuse de 

proba la care concureaza minorul.

.2.2 Atat calul concurentului, cat si calul insotitorului vor fi examinati in toate fazele 

raidului (inspectie initiala, Vet gate-uri si inspectia finala).

.2.3 Pentru clasare, atat calul concurentului, cat si calul insotitorului trebuie sa 

intruneasca decizia favorbaila a Comisiei Veterinare si a PGJ la inspectia 

finala.

.3      Copii si juniorii au dreptul sa participe la urmatoarele categorii de raiduri :

- 10 ani impliniti : debutanti 30km si novici 40km

- 12 ani impliniti : novici 60km si 80km

- 16 ani impliniti : toate categoriile

.4La toate categoriile pentru seniori, greutatea minima este de 70kg (cantarirea se 

face cu harnasament complet, mai putin frau). Neindeplinirea greutatii impuse la 

sfarsitul raidului sau la verificari inopinate pe traseu atrage descalificarea. Atletii aflati 

sub aceast barem de greutate isi vor atasa coburi prevazuti cu plumbi de 

compensare.

.5Nu exista limita de greutate impusa in cazul raidurilor de Copii, Juniori si Tineret.
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.6Licente. E - debutanti 30km si novici 40km ; D -  novici 60km si 80km ; C – CEN1* ; 

B – CEN2* ; A – CEN3*.

Caii

2.1   Caii trebuie sa fie legitimati la FER cu viza anuala achitata si vizita medicala 

obligatorie la zi.

2.2    La raidurile de 30km si 40km sunt admisi caii care au implinit varsta de 4 ani. 

La raidurile de peste 40km si pina la 79km sunt admisi caii de 5 ani. La raidurile de 

peste 80km sunt admisi caii de 6 ani. La raidurile de peste 120km sunt admisi caii de 

7 ani.

2.3     Orice cal trebuie sa aiba o persoana responsabila juridic pentru el. 

Necunoasterea regulamentului nu scuteste persoana responsabila de tragere la 

raspundere. In cazul seniorilor, persoana responsabila este calaretul, iar in cazul 

sportivilor sub 18 ani, juniorul va ramane persoana responsabila dar va fi reprezentat 

de un adult : parinte, antrenor, proprietar cal, sef de echipa, etc.

2.4     Iepele cu gestatie mai avansata de 4 luni sau cu manz neintarcat nu vor fi 

admise la nici un raid aflat sub egida FER. Abaterile constatate post factum vor 

atrage declasarea cuplului, retinerea eventualelor premii si descalificarea sportivului 

si antrenorului.

2.5       Perioada minima obligatorie de odihna intre 2 raiduri este :

Distanta efectuata ;

start – 40km  5 zile de odihna

start - 80km  12 zile de odihna

80 - 120km  19 zile de odihna

Peste 120km  26 zile de odihna

2.5.1   Aceeasi regula se aplica si in cazul cailor eliminati din motive nemetabolice. 

De exemplu : participa la un raid de 40km si este eliminat la VG dupa 20km. In 

consecinta, 5 zile de odihna pana la urmatorul raid.

2.5.2   Eliminarea unui cal din motive metabolice necesita o perioada de odihna de 

minim 60 de zile, iar eliminarea din motive metabolice la 2 concursuri consecutive 

sau de 2 ori intr-o perioada de 3 luni impune odihna obligatorie de minim 90 de zile.
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2.6    Situatiile exceptionale, neprevazute de prezentul regulament sau de 

Regulamentul FEI specific sau general sau de Regulamentul FEI Veterinar, intra in 

competenta Comisiei de Anduranta.

Articolul 2 – Tipuri de raiduri

.1      Raiduri cu viteza impusa

- Debutanti 30km : viteza minima 10km/h, viteza maxima 15km/h, 2 etape, In 

Time la 15km este de max 20min cu Hold de 20min, In Time final max 30min

- Novici 40km: viteza minima 10km/h, viteza maxima 16km/h, 2 etape, In Time 

la 20km este de max 20min cu Hold de 20min, In Time final max 30min

- Novici 60km: viteza minima 10km/h, viteza maxima 16km/h, 2 etape, In Time 

la 30km este de max 20min cu Hold de 30min, In Time final max 30min

- Novici 80km : viteza minima 10km/h, viteza maxima 16km/h, 2 sau 3 etape, In 

Time VGmax 20min, Hold-ul egal cu numarul de km parcursi pe faza, Time 

final max 30min

.1.1Viteza se calculeaza pe fiecare faza, nu cumulativ. In calculul vitezei intra timpul 

pe traseu, precum si In Time-ul. La faza finala, viteza se calculeaza doar cu timpul pe 

traseu.

.2      Raiduri cu viteza libera :

Open  40-79km fara restrictii de viteza

CEN1* 80-119km intr-o zi

CEN2* 120-139km intr-o zi sau 70-89 in 2 zile

CEN3* 140-160km intr-o zi sau 90-100km in 2 zile sau 70-80km in 3 zile

Articolul 3 – Calificare novici - corelat cu art.2 1.1

3.1.1 Un raid de 30km debutanti incheiat cu succes, permite calului respectiv sa 

acceseze circuitul de anduranta FER cu calificare progresiva.

3.1.2 Doua raiduri de 40km novici incheiate cu succes califica (in corelare cu 

prevederile 2.2) pentru nivelul de 60km dar nu mai mult de un raid de 60km in 

primele 12 luni de la primul raid de 30km.
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3.1.3 Doua raiduri de 60km novici incheiate cu succes califica (in corelare cu 

prevederile 2.2) pentru nivelul de 80km dar nu mai mult de un raid de 80km in 

primele 12 luni de la primul raid de 60km.

3.1.4 Calificarea cailor pe nivele este valabila 24 de luni. De exemplu : un cal 

calificat pentru 60km care nu mai concureaza urmatorii doi ani va trebui sa reia 

calificarea pentru 60km. Corelat si cu art.816.2.4 din Reg. FEI.

3.2 Calificare CEN-uri fara limitare de viteza

3.2.1 Pentru obtinerea calificarii pe CEN-uri fara limitare de viteza, caii si calaretii 

trebuie sa treaca prin sistemul de calificare novici.

3.2.2 Calificarea pe CEN-uri fara limitare de viteza este valabila 24 de luni. De 

exemplu : un cal calificat pentru open-uri de 40-79km si care nu concureaza urmatorii 

2 ani, va trebui sa reia calificarea pentru nivelul imediat inferior, respectiv 80km 

novici. Corelat si cu art.816.2.4 din Reg. FEI.

3.3 Calificarea prin sistemul de stele va respecta Regulamentul FEI pentru 

anduranta, articolul 816.

3.4 Calificarea cailor si calaretilor se obtine in combinatie sau separat. Intervalul 

de obtinere a calificarilor este de maxim 24 de luni si nu mai repede de 12 luni.

3.5 Calificarea calaretului este valabila 36 de luni. Doar in cazul calaretilor de 

CEI3* calificare este pe viata.

3.6 In cazul in care calul si calaretul se afla la nivele diferite, nivelul inferior al 

cuplului decide categoria de concurs la care va evolua cuplul.

3.7 Pulsul maxim admis in Vet Gate pentru orice CEN sub 80km este de 60bpm. 

In nici o situatie acesta nu poate fi mai mare. Mai mult, in anumite situatii, prin decizia 

reunita a PJT, a PVet, a DT si a CO, pulsul poate fi scazut.

3.8 Pentru a trece criteriul pulsului, concurentii au dreptul sa-si prezinte caii in VG 

de 2 ori in maxim 20min si o singura data la inspectia finala in maxim 30min de la 

sosire.

Articolul 4 – Codul de tinuta
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4.1 Toca de protectie (model agreat FEI), fixatã adecvat, este obligatorie pe toatã 

durata raidului.

4.2 Incaltaminte de echitatie cu tocuri de 12 mm sau, alternativ, scarite de 

siguranta.

4.3 Imbracaminte adecvata. Insemnele sponsorilor in conformitate cu 

Regulamentul General al FER.

4.4 Calul trebuie sa fie ingrijit si curatat. Poate participa potcovit sau nepotcovit iar 

pierderea potcoavelor pe parcursul raidurilor nu este penalizata.

4.5 In principiu, nici un articol de harnasament nu este interzis ; mai putin 

martingalele fixe si darlogul de incordare. Orice infraiere, insa, care in viziunea 

oficialilor poate avea efect de parghie asupra gurii sau cefei calului va fi indepartata. 

4.6 Utilizarea telefoanelor mobile si a altor dispozitive GPS este permisa. Toate 

celelalte forme de dispozitive de comunicare trebuie sa fie aprobate de catre JT 

inaintea startului.

Articolul 5 – Cruzimea

5.1 Cravasa (dar si alti « inlocuitori » gen darlogi mai lungi de 275 cm, crengi, 

etc) si pintenii sunt interzise.

5.2 Orice act sau serie de actiuni care, în opinia Juriului de Teren pot fi calificate 

drept cruzime sau abuz vor fi penalizate cu descalificarea si, în cazul actelor foarte 

grave si cu acordul Comisiei de Anduranþã, eliminarea din activitatea sportivã pe o 

perioadã determinatã (3-6 luni).

Articolul 6 – Protocol in Vet Gate

6.1 In fiecare Vet Gate trebuie sã fie 2 stewarzi (asistenti); pentru desfãsurarea 

inspectiei în cele mai bune conditii.

6.2 In Vet Gate nici o tertã persoanã nu are voie sã intre în afara cuplului 

concurent si seful de echipã sau un reprezentant al echipei respective. Doar 

concurentul sau ingrijitorul au voie sa prezinte calul la mânã.

6.3 In timpul examinãrii calului nici o tertã persoana nu are voie sã încurajeze 

calul verbal si fizic si/sau sã fluiere sau sã practice altã formã de încurajare.
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6.3.1 Asistenta interzisa ; acceptarea oricãrei interventii din partea unei terte pãrti, 

indiferent dacã e solicitatã sau nu, cu scopul de a crea avantaje pentru concurent 

sau calul sãu, expunand calaretii in culpa la posibilitatea primirii unui avertisment 

printr-un cartonas galben sau descalificare aflata la discretia JT.

6.4 Spatiul destinat examinarii în Vet Gate trebuie sã fie suficient de larg pentru a 

permite minim douã linii de trap (min 40m lung).

6.5 In zona de inspectie, concurentul trebuie sã se îndrepte direct spre veterinarul 

desemnat  sã-i examineze calul, conducându-l la un pas moderat, constant, fãrã 

ezitare spre „înainte”. Calul examinat trebuie sã stea calm, pregãtit pentru inspectie 

sau examinare. 

6.6 Caii retivi, neacceptand sa fie testati si manipulati la mai multe tentative pot fi 

descalificati.

6.7 In Vet Gate calul poate fi controlat de mai multe ori, scopul final fiind acela de 

a-i demonstra capacitatea fizicã de a continua cursa, pe baza a 3 criterii: revenirea 

pulsului, stabilitate metabolica si regularitatea mersurilor.

6.8 La sosirea de pe faza se inregistreazã timpul de sosire, fãrã a se opri 

cronometrul, calaretul având dreptul sã-si prezinte calul la examinare de doua ori în 

limita timpului de prezentare (20 min). De indata ce calaretul doreste sa-i fie 

examinat calul cronometrul inregistreaza In Time-ul. Odata examinarea efectuata cu 

succes, la In Time se adauga „hold-ul”, adicã perioada de odihnã obligatorie. Pentru 

a calcula timpul plecãrii (out time), se însumeazã „in time”-ul cu „hold”-ul (timpul 

stabilit pentru oprire). Dacã mai multi concurenti se prezintã deodatã la examinare în 

zona veterinarã, chiar dacã nu se poate face un control simultan, toti sportivii vor fi 

creditati cu acelasi „in time”.

6.9 Daca la examinare / inspectie / re-examinare / reinspectie, veterinarul are 

dubii cu privire la posibilitatea de a continua a calului, se întruneste o comisie de 3 

medici care, prin vot secret, va decide eliminarea sau nu a calului. Oricare din cei 3 

poate rechema calul pentru încã o linie de trap. Decizia finala apartine PJT, dupa 

colectarea biletelor de vot.

6.10 Decizia JT privind aspectele veterinare, luatã la recomandarea Comisiei 

Veterinare, este definitivã si incontestabilã. Cu toate acestea, justificarea eliminãrii 

este obligatorie.
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6.11 Tratamentul veterinar se poate administra în timpul unui raid numai cu 

autorizarea Comisiei Veterinare.

6.12  Prezenta potcovarului oficial la Vet Gate este obligatorie ; nu cade, insa, in 

sarcina OC deplasarea potcovarului pe traseu.

Articolul 7 – Comitetul de Organizare

7.1 La sedinta tehnicã (ce cel putin 24 de ore inaintea startului) dinaintea raidului, 

fiecare concurent va primi o hartã detaliatã a traseului (la o scara de cel putin 1 :

50’000) având marcate punctele obligatorii, punctele de adãpare, fiecare 10 km, 

precum si obstacolele naturale dificile.

7.2 Suprafata traseului sã nu fie dura (asfalt, beton, drum de piatrã bãtutã, nisip 

adânc) mai mult de 10% din raid. Exceptiile trebuie aprobate loco si de comun acord 

de cãtre PJT si DT.

7.3 Caii trebuie sã aibã acces la apã pe traseu, cel putin o datã la 10 km.

7.4 CO trebuie sã furnizeze o listã cu spitalele si ambulantele care au fost 

anuntate de desfãsurarea raidului. Ex: accidentul are loc la 60km de la start, într-o 

localitate deservitã de alt spital si de altã ambulantã. Dacã nu este posibilã 

asigurarea ambulantei pe toatã durata concursului se apeleazã la sistemul „on call”; 

în caz de evenimente neplãcute, sã fie disponibilã o listã cu ambulante limitrofe si 

care au fost anuntate în prealabil cã este posibil sã li se solicite asistenta.

7.5 Organizatorul trebuie sã asigure o ambulantã la startul raidului - obligatoriu, 

dacã nu are posibilitatea sã asigure în continuare, atunci trebuie sã punã la 

dispoziþie un medic specialist în prim ajutor cu trusã si echipament adecvat.

7.6 Organizatorul trebuie sã asigure medic veterinar de concurs  si potcovar 

corespunzãtor, iar datele lor de contact trebuie fãcute publice în atenþia sportivilor si 

sefilor de echipã. Cheltuielile de interventie se suportã de cãtre concurenti.

Articolul 8  - Clasamentul
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8.1 Într-un concurs de andurantã, câstigator este cuplul cu timpul cel mai scurt, cu 

conditia sã fi trecut toate inspectiile veterinare impuse; astfel, ordinea în care se trece 

linia de finis stabileste câstigatorul, fãrã a se lua în calcul timpul de revenire la 

inspectia finalã. Departajarea sosirilor simultane se face prin functie de prezentarea 

la inspectia finala ; daca egalitatea persista, departajarea se face functie de valoarea 

pulsului.

8.1.1 Exceptie fac raidurile de 80km Novici unde clasamentul se stabileste functie 

de intrarea in Inspectia Finala.

8.2 În probele pe echipe, fiecare membru al echipei se va clasa si la individual. 

Echipa va fi constituitã din 3 pânã la 4 concurenti, contând pentru clasament, cele 

mai bune 3 rezultate. În caz de egalitate, decide timpul celui de-al treilea concurent 

clasat în fiecare echipã. Pentru ca echipa sa puncteze, cel putin 3 membri ai echipei 

trebuie sã fi încheiat cursa. De asemenea, pentru desfãsurarea competitiei pe 

echipe, e nevoie de prezenta a minim 3 echipe.

8.3 În toate concursurile de andurantã se pot întocmi clasamente separate pentru 

seniori si juniori în cadrul aceleiasi probe (pe aceeasi distantã).

8.4 Oprirea de a mai continua (failed to continue) proba este consecinta 

neindeplinirii criteriilor veterinare : puls, mersuri, stare generala.

8.5 Abandonul reprezinta retragerea voluntara din proba din diverse motive. 

8.6 Un concurent eliminat sau descalificat trebuie sa pãrãseascã cursa (traseul); 

sunt exceptate situatiile când nu existã alternative viabile de ocolire. Orice cal oprit 

din concurs, voluntar sau nu, trebuie prezentat Comisiei Veterinare în cel mai scurt 

timp  sau de indatã ce s-a intors  la bazã pt a vedea daca nu se intrunesc conditiile de 

a fi descalificat sau oprit, situatie in care se va inscrie in log-book.

8.7 Startul se poate da simultan (mass start) sau individual. Plecarea fiecãrui 

concurent va fi inregistratã conform orarului de start, indiferent dacã sportivul s-a 

prezentat sau nu în timp util; întârzierile mai mari de 15 min atrag însã descalificarea. 

8.8 Premiul pentru “Cea mai bunã conditie” nu se acordã la concursurile cu viteza 

maximã impusã.

8.9 În cazul raidurilor cu viteza impusã, neincadrarea in cota maxima cu 0,5km/h 

nu conduce la oprirea din concurs ci va genera o penalizare de 5 minute.
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8.10 Punctajul in campionat se calculeaza conform Regulamentului Competitional 

General al FER. si titlul se va acorda separat pe fiecare nivel, pe baza punctelor 

acumulate in categorie : 30-60km, 70-99km si 100-160km.

Articolul 9 – Calificarea in finala

9.1 Pentru calificarea în finalã, sportivii si caii trebuie sã termine în combinatie sau 

separat cel putin 2 raiduri la nivelul respectiv, în cadrul aceluiasi an competitional. 

Sunt calificative atât competitiile nationale, cât si cele internationale.

9.2 Pentru acordarea titlului de campion, e necesar sã fie calificati  la start cel 

putin 3 concurenti.

9.3 Dacã un cuplu este calificat la 2 categorii succesive, cel târziu la momentul 

înscrierilor nominale, se va comunica categoria in  care va concura sportivul, la 

alegere.

9.4 Titlul de campion la juniori se acorda pe aceleasi distante.

Articolul 10 – Competente

10.1 Delgatul Tehnic (DT) este numit de Comisia de Andurantã, numele acestuia 

trebuie comunicat din timp organizatorului. Delegatul Tehnic are autoritate deplina 

asupra concursului (traseu, organizare VG, etc). De indata ce acesta se declara 

multumit, autoritatea revine PJT-ului iar DT poate  activa ca membru in JT.

10.1.1 Traseul la un concurs de anduranta trebuie aprobat oficial de catre DT cu cel 

putin 24 de ore inainte de start.

10.2 Comisia Veterinarã va fi formatã dintr-un numãr impar de medici, cel putin trei, 

toti având autoritate egalã. Dacã sunt mai multe Vet gate-uri, în fiecare vet gate calul 

va fi examinat de alt medic. Deciziile Comisiei Veterinare nu pot fi contestate.

10.3 Presedintele Juriului de Teren are puteri depline pe intreaga durata de 

desfasurare a evenimentului, incepand de la data si ora primei Inspectii veterinare si 

pana la decernarea premiilor si rezolvarea contestatiilor. PJT va lua deciziile dupa 

consultarea cu DT si Comisia Veterinara.

10.4 Steward-ul Sef are obligatia sa verifice securitatea si calitatea grajdurilor ; este 

responsabil pentru coordonarea activitãtii stewarziilor în timpul concursului. 
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10.5 Arbitrul membru in Juriul de teren are obligatia sã verifice si sã suprevegheze 

bunul mers  al raidului în conformitate cu prezentul regulament si, dacã este cazul, cu 

Regulamentul FEI de Andurantã.

10.6 Pe toata durata evenimentului, începând de la data si ora primei inspectii 

veterinare si pâna la decernarea premiilor si rezolvarea contestaþiilor, Medicul de 

Concurs este singurul abilitat sa faca tratamente cailor. Aceste tratamente trebuie 

aprobate, insa, in scris, de Comisia Veterinara. Membrii Comisiei Veterinare nu pot 

activa si nu pot decide tratamente ; in egala masura, Medicul de Concurs nu 

are nici o competenta in jurizarea competitiei. Orice interferenta va atrage rigorile 

Regulamentului de Disciplina al FER.

Articolul 11 – Inspectiile veterinare, cardurile veterinare si log-book-urile

11.1 Prima Examinare veterinara are loc la sosirea calului in baza si are ca scop 

verificarea identitatii si actelor sanitar-veterinare, stabilirea starii generale de 

sanatatea a calului si daca este purtator de boli contagioase.

11.2 Prima Inspectie veterinara (la CEN-urile minore e, deobicei, facuta odata cu 

prima examinare) are loc cu 24 de ore inaintea startului si verifica: pulsul, respiratia, 

reumplerea capilarelor, mucoasele, dezhidratarea, sunetele intestinale, urme de 

leziuni si rani mai vechi, mersurile calului. Toate aceste informatii, impreuna cu alte 

posibile observatii, sunt trecute pe cardul veterinar individual ce va contine toate 

informatiile despre toate inspectiile veterinare din cadrul raidului.

11.3 Reinspectia obligatorie. Comisia Veterinata impreuna cu PJT stabileste la ce 

Vet Gate va avea loc o reinspectie obligatorie. Aceasta are loc, deobicei, dupa faza 

cea mai lunga a traseului, cu 15 minute inainte ca cuplul sa plece pe urmatoarea 

faza.

11.4 Reinspectia la cerere. Atunci cand un membru al Comisiei Veterinare nu este 

multumit de un anumit cal, poate cere calaretului sa-si prezinte calul pentru o 

reinspectie cu 15 minute inainte de startul pe urmatoarea faza a traseului.

11.5 Inspectia in vet gate este inspectia obligatorie la finalul fiecarei faze.

11.6 Re-inspectia pentru puls. Cand, in vet gate, calul nu indeplineste criteriul de 

puls are dreptul la o re-inspectie pentru puls.

11.7 Inspectia finala va decide daca calul este « apt sa continue ».
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11.8 Cardurile veterinare individuale se emit la prima inspectie si vor fi completate 

dupa fiecare inspectie.

11.9 Log-book-ul (Foaia de observatie). Dupa fiecare raid de anduranta se va 

inscrie pe log-book-ul fiecarui cal distanta parcursa, iar, in caz de oprire (ne-clasare) 

motivul acesteia (schiopatura, metabolic sau ambele), tratamente administrate, 

numarul de zile de repaus obligatoriu.

Articolul 12 – Contestatii

12 Conform Regulamentului general al FER ; dreptul de contestatie apartine 

sefului de echipa sau, in lipsa acestuia, concurentului. Taxa de contestatie este 

stabilita si incasata de FER. In cazul admiterii contestatiei, taxa se returneaza 

solicitantului. Contestatia se depune la PJT si se solutioneaza de catre Comisia de 

Appel sau, in lipsa acesteia, de catre JT.

Taxa contestatii :

300 – 1 ora de la afisarea rezultatelor definitive

500 – 5 zile la Secretariatul FER

Articolul 13 – Abateri disciplinare art. VIII Regulamentul de Disciplina al FER

Articolul 14 – Dopajul 

Sanctiunile aplicate în caz de dopaj sunt prevãzute în Art. VII din Regulamentul de 

Disciplinã al FER si sunt în conformitate cu Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si 

combaterea dopajului în sport si cu Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 150/2008 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si 

combaterea dopajului în sport.
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