RAPORT SZEFA KOMISARZY
Skoki
Zawody
Nazwa zawodów
Kategoria zawodów
Data
Miejsce
Organizator
zawodów
Szef Komisarzy
Nazwisko
Adres
Adres mailowy
Nr telef. komórk.

Celem tego raportu jest przekazanie FEI poglądowej opinii o organizacji bezpieczeństwa i
nadzoru nad stajniami i terenami treningowymi zawodów. Raport musi być wypełniony
przez Szefa Komisarzy po zakończeniu zawodów i musi być przesłany do sekretariatu FEI
najpóźniej w ciągu 15 dni po zakończeniu zawodów. Kopia musi być wysłana do
Komisarza Generalnego Narodowego Związku.
Proszę użyć oddzielnego formularza dla każdej dyscypliny zawodów. (Przyp. Tłum – inne
dyscypliny posiadają inne formularze).
Umocowania, obowiązki i odpowiedzialność Szefa Komisarzy wyszczególnione są w
Przepisach Ogólnych, wydanie 23, obowiązujące od 1 stycznia 2009, zmienione 1 stycznia
2011 w Artykule 155.
Wszystkie niezwykłe wydarzenia, nieprawidłowości i/lub specjalne przypadki wymagające
odnotowania muszą być wymienione w punkcie 7. Dziękujemy za czas poświęcony
wypełnieniu tego raportu, po angielsku lub francusku (raport jest dwujęzyczny – przyp.
tłum.) drukowanymi literami, tak szczegółowo jak tylko jest to możliwe.
Proszę się upewnić o załączeniu “Formularza Kontroli Nocnej” – szczegółowej
listy wszystkich osób które miały dostęp do stajni w czasie, gdy były one
zamknięte.

Wszystkie wymagane działania zostaną podjęte, ale raport ten nie będzie ujawniony dopóki
nie będzie to wymagane, przez oznaczenie tego pola.
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1. Komisarze
1.1
Asystent Szefa Komisarzy
1.2

Szef Stajni

1.3

Komisarze na placu treningowym

1.4

Pozostali

Całkowita ilość Komisarzy z Szefem Komisarzy włącznie

2. Sprawy ogólne
2.1

Czy Szef Komisarzy był członkiem Komitetu Organizacyjnego?

2.2

Jeżeli nie, czy posiadał odpowiedni kontakt z Komitetem
Organizacyjnym?

2.3

Czy był dobry system komunikacyjny pomiędzy Szefem Komisarzy i
Sekretariatem Komitetu Organizacyjnego, Komisją Sędziowską,
Weterynarzem, Delegatem Technicznym? Proszę opisać używany
system:

Tak

Nie

Tak

Nie

3. Stajnie
3.1

Czy ogrodzenie otaczające tereny stajenne było odpowiednie? Jeżeli
nie, proszę opisać co było używane:

3.2

Czy stajnie były odpowiednie? Jeżeli nie, proszę opisać oddzielnie.

3.3

Czy stajnie były dobrze wentylowane?

3.4

Czy była odpowiednia ilość wyjść bezpieczeństwa?

3.5

Czy były oznaczenia ZAKAZ PALENIA i skuteczne kontrole?
- Jakie było zabezpieczenie przeciwpożarowe?

3.6

Ile było stałych boksów ?
Ile było boksów przenośnych ?
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Tak
3.7
3.8

Czy była wstępna lista rozlokowania koni przygotowana przez
Komitet Organizacyjny?
Czy była odpowiednia kontrola przy wejściu na teren zamknięty?

3.9

Czy była dodatkowa, odpowiednia kontrola do terenu stajni?

Nie

3.10 Czy istniał 24-ro godzinny system ochrony?
Kto go organizował?
3.11 Czy następujące Osoby Oficjalne były osiągalne przez 24 godziny?
- Lekarz Weterynarii Zawodów
- Opieka Medyczna
- Komisarze FEI
3.12 Czy w ciągu dnia były organizowane wyrywkowe kontrole?
W nocy?
3.13 Kto był odpowiedzialny za nadzór nad stajniami?
- Specjalni Komisarze?
- Komisarze terenów treningowych (rotacyjnie)?
3.14 Czy była lista osób odwiedzających stajnie w nocy?
3.15 Czy był system doglądania koni w nocy?
3.16 Czy były wydzielone boksy MCP?
Czy było odpowiednie wyposażenie dla lekarzy kontroli MCP?
3.17 Czy są jakieś specjalne uwagi dotyczące stajni:

4. Tereny treningowe
Tak
4.1

Czy był więcej niż jeden teren treningowy?
- Jakie inne tereny były wydzielone? (pokazy...)

4.2

Czy podłoże było odpowiednie?
Typ podłoża jaki był użyty:

4.3

Czy na terenach treningowych były odpowiednie przeszkody?
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4.4

Czy było miejsce do lonżowania?

4.5

Czy były pastwiska?

4.6

Czy główna arena była używana do treningów?

4.7

Czy były wytyczne i rozkład używania terenów treningowych?

4.8

Czy był sporządzony rozkład rotacji Komisarzy?

4.9

Czy były zorganizowane środki bezpieczeństwa? (Pomoc medyczna,
środki transport, boks do leczenia, ekrany itp.).

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

4.10 Opisz drogę i kontrole od stajni do rozprężalni i głównej areny?

4.11 Czy do pomocy w nadzorze nad rozprężalnią był wyznaczony członek
Komisji Sędziowskiej (dla zawodów poza Grupą I i II)?
4.12 Czy są szczególne uwagi lub sugestie dotyczące terenów treningowych?

5. Aspekty Weterynaryjne
5.1
5.2

Czy teren do przeglądu koni był odpowiedni do prezentowania koni
(płaski, twardy, z podłożem zapobiegającym ślizganiu się)?
Czy podłoże było odpowiednie dla tego przeglądu?
Typ użytego podłoża:

5.3

Czy organizacja przeglądu koni była odpowiednia?

6. Zawodnicy
6.1

Czy zawodnicy, szefowie ekip otrzymali ogólną informację (proszę
załączyć kopię)

6.2

Czy były jakieś incydenty raportowane do Komisji Sędziowskiej? Jeżeli
tak, proszę załączyć kopię.

6.3

Czy były złożone jakiekolwiek protesty? Jeżeli tak proszę podać
szczegóły.

6.4

Czy były wręczone jakiekolwiek Żółte Kartki? Jeżeli tak, proszę
dołączyć odcinki Żółtych Kartek.
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6.5

Czy Żółte kartki były dostarczone? Jeżeli nie, proszę napisać dlaczego.

6.6

Czy Przepisy FEI dotyczące logo były przestrzegane przez jeźdźców,
Jeżeli nie, proszę podać szczegóły i nazwiska jeźdźców.

Używanie logo sponsorów przez jeźdźców
Szef Komisarzy jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed startem zawodnika, że
logo sponsora mieści się w ramach określonych Przepisami Ogólnymi FEI Artykuł
135. Jeźdźcy nie przestrzegający Artykułu 1356 będą raportowani do Komisji
Sędziowskiej I nie uzyskają zgody na start do momentu gdy logo sponsora będzie
zgodne z tym artykułem.
7.

Niezwykłe wydarzenia, nieprawidłowości, sugestie

8. TYLKO DLA ZAWODÓW SKOKOWYCH
Tak
8.1

Czy była obowiązkowa kontrola ochraniaczy przeprowadzona przez
Szefa Komisarzy dla wszystkich koni podczas Grand Prix (w tym
konkursie kwalifikacyjnym do
Pucharu Świata FEI w Skokach)
Pucharu Narodów i Derby?

8.2

Czy o tej kontroli powiadomiono Delegata Weterynaryjnego FEI?

8.3

Czy kontrolę ochraniaczy przeprowadzono podczas jakiegokolwiek
innego konkursu?

Nie

9. ASPEKTY DO POPRAWY
Czy są inne dodatkowe rekomendacje dotyczące poprawy
zawodów w przyszłości?

Tak

Nie

Jeżeli tak: Proszę podać krótki opis obszarów wymagających polepszeń i jak je można
osiągnąć.

Czy przyszłe aspekty do poprawy były już przedyskutowane z Komitetem
Organizacyjnym zawodów?
Tak
Nie

10. Załączniki

Szkic stajni i całego terenu
Informacja dla zawodników
Rozkład rotacji Komisarzy FEI
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Rozkład pracy na terenach treningowych
Wypadki
Inne, proszę wymienić

PODPIS:

______________________ DATA:

Przesłać do

_____

FEI
Jumping Department
Hm King Hussein I Building
Chemin des Délices
CH - 1006 Lausanne
Fax
+41 21 310 47 60
philippe.maynier@fei.org
E-mail

Prosimy, jeżeli to tylko możliwe, o przesłanie raportu mailem!

Kopia do Komisarz Generalnego Narodowego Związku
___________________________________
11. Dodatkowa Informacja
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