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FEI UVAJA IDENTIFIKACIJSKE IZKAZNICE ZA VSE VETERINARJE, KI DELAJO NA FEI 

PRIREDITVAH

FEI obvešča, da v smislu veterinarskih in antidopinških pravil uvaja identifikacijsko izkaznico in spletni izpit za vse 

veterinarje, ki delajo na FEI prireditvah. 

Novi sistem, ki bo začel veljati s 1. 6. 2012 zahteva, da morajo vsi veterinarji, ki na FEI prireditvah delujejo kot zasebni 

veterinarji tekmovalcev in ekip ter lečeči veterinarji, ki jih imenuje organizacijski odbor prireditve narediti spletni izpit, ki 

temelji na poznavanju pravil FEI in zadeva veterinarje, ki nudijo tekmovalnim konjem pomoč in podporo na FEI 

tekmovanjih. 

Veterinarji, ki želijo delati na FEI prireditvah, morajo preko svoje nacionalne konjeniške zveze zaprositi za dostop do 

spletnega izpita in glede primernosti izpolnjevati določene FEI zahteve.

Kandidati, ki bodo uspešno opravili izpit, bodo dobili dostop do svoje identifikacijske izkaznice »FEI pooblaščeni lečeči 

veterinar« in prejeli dovoljenje organizacijskih odborov, da dostopajo do hlevov in mest za zdravljenje konj. 

Veterinarji, ki trenutno že delujejo kot FEI uradni veterinarji, so izvzeti iz dolžnosti opravljanja izpitov pod pogojem, da 

svojo identifikacijsko izkaznico pridobijo do 31. decembra 2012. S to izkaznico lahko na posamezni prireditvi delujejo kot 

FEI uradni veterinarji ali kot FEI pooblaščeni lečeči veterinarji.

Identifikacijsko izkaznico je potrebno dati na vpogled na zahtevo Stevarda in drugih uradnikov FEI. Izkaznice vsebujejo 

napredno QR (quick-responce) ─ črtno kodo, ki omogoča enostaven javni dostop do strokovnih profilov v FEI bazi 

podatkov. 

Opravljanje izpita in identifikacijska kartica sta brezplačna, vsi dotični dokumenti so na voljo na FEI spletni strani, s 

čimer FEI vzpodbuja razumevanje ključnih FEI veterinarskih pravil, pravil antidopinga in nadzorovanega zdravljenja ter 

splošnih pravil FEI. 

»FEI nadaljuje z uporabo najnovejše tehnologije v svojem prizadevanju za čist šport« je pojasnil Graeme Cooke, direktor 

veterinarskega oddelka FEI. Ta pobuda uvaja različne spletne pripomočke, ki bodo vsakomur, ki je povezan s konjeniškim 

športom omogočili uspešno opravljati svoje dolžnosti v skladu z antidopinškimi pravili FEI.

Vpeljava izpitov in identifikacijskih izkaznic za veterinarje, ki delajo na FEI prireditvah je bila med pripravljalnim 

obdobjem dobro sprejeta in je namenjena okrepitvi zelo jasnega pristopa k antidopingu in biološki varnosti na FEI 

tekmovanjih. 

Izpit, ki ga uvajamo, bo zagotovil dosleden nivo razumevanja in tolmačenja naših trenutnih pravilnikov, širil bo znanje o 

čistem športu in pomagal vzdrževati dolgotrajnost predpisov FEI o dobrobiti konj. 

Enostaven postopek izvedbe izpitnega testa je bil pripravljen z mislijo na zaposlene veterinarje; tako lahko kandidati 

shranijo delno izdelan test in ga dokončajo kasneje, če bi bili pri izpolnjevanju moteni zaradi drugega dela.

Uvedba identifikacijskih izkaznic s QR kodami prav tako učinkovito omogoča FEI uradnikom, da preverijo istovetnost 

veterinarjev na FEI prireditvah z uporabo iPhonov, BlackBerry ali Androidnih pametnih telefonov. 

Več informacij na www.fei.org


