ANEKS VI (Veterinarski pravilnik FEI, 11. izdaja, 1. januar 2009)
Cepljenje proti influenci

Od 1. januarja 2005 naprej morajo biti vsi konji, ki nastopajo na FEI tekmovanjih cepljeni
proti influenci v roku 6 mesecev + 21 dni od začetka tekmovanja.
1. Vsi konji, ki nameravajo nastopiti na FEI tekmovanju morajo imeti opravljeno vsaj
osnovno cepljenje dva krat v razmaku 21 do 92 dni. Tretje cepljenje mora biti
opravljeno v roku 6 mesecev + 21 dni po drugi aplikaciji cepiva v okviru osnovnega
cepljenja. Nadaljnja cepljenja (ponovitve) si sledijo v roku enega leta od zadnjega
cepljenja.
2. Če se konj želi udeležiti FEI tekmovanja mora biti zadnje cepljenje opravljeno v roku 6
mesecev + 21 dni pred prihodom na tekmovanje. (21 – dnevno odstopanje omogoča,
da se zahteve po cepljenju prilagodijo urniku tekmovanj.)
3. V roku 7 dni pred prihodom na FEI tekmovanje konj ne sme biti cepljen.
4. Vsi konji, ki imajo potrdilo, da so bili pred 1. januarjem 2005 pravilno cepljeni skladno
z FEI pravili, ne potrebujejo ponovno osnovnega cepljenja. Cepljenje mora biti
skladno s prejšnjim pravilom primarnega cepljenja in letnimi ponovitvami in novim
pravilom ponovnega cepljenja v roku 6 mesecev +21 dni pred prihodom na FEI
tekmovanje.
Cepiva, aplikacija in potrjevanje
-

Za FEI so sprejemljiva vsa cepiva proti influenci, ne glede na način aplikacije.
Vsa cepiva mora konju aplicirati veterinar.
Cepljenje mora biti opravljeno skladno z navodili proizvajalca
cepiva
(intramuskularna injekcija, intranazalno).
Podrobnosti o cepivu, serijska številka, datum in način aplikacije morajo biti
zabeležene v FEI potnem listu.
Če morajo biti podrobnosti o cepljenju vnešene v novi FEI potni list oziroma
duplikat in v primeru, da je zgodovina cepljenj zelo dolga mora veterinar, ki
izpolnjuje rubriko opis konja uporabiti določeno izjavo, s katero potrdi, da so bila
predhodna cepljenja opravljena skladno z FEI pravili (Veterinarski pravilnik FEI,
Aneks XIII.I.11).

Kazni

Od 1. januarja 2006 se s strani pritožbene komisije oziroma sodniškega zbora izvaja
sistem kaznovanja, če osnovno cepljenje ni bilo opravljeno v roku 6 mesecev pred
prihodom na tekmovanje.
-

Manj kot en teden po 21 dnevnem odstopanju: 200 CHF.
Manj kot dva tedna po 21 dnevnem odstopanju: 300 CHF.
Manj kot štiri tedne po 21 dnevnem odstopanju: 400 CHF.
Več kot štiri tedne po 21 dnevnem odstopanju: 500 CHF in prepoved nastopanja
na tekmovanju.

-

Če v konjevem potnem listu ni dokazov o cepljenju ali, če je od zadnjega cepljenja
minilo več kot 12 mesecev, je lahko izrečena najvišja kazen 500 CHF. Konju se ne
dovoli nastopiti na tekmovanju. Potrebno ga je izolirati od drugih konj in
poskrbeti, da čim prej zapusti kraj tekmovanja.
Če je v konjevem potnem listu napisana izjava, da je bila zgodovina cepljenja
preverjena in korektna (točna dikcija je navedena v Veterinarskem pravilniku FEI,
Aneks XII.I.11), se pomanjkljivih informacij o primarnem cepljenju ne kaznuje in
cepljenja ni potrebno ponoviti. Če je bil konj prvič cepljen po 1. januarju 2005 in
tretje cepljenje ni bilo opravljeno 6 mesecev +/- 21 dni po osnovnem cepljenju,
mora biti ponovno opravljeno osnovno cepljenje, ki mu mora slediti tretje
cepljenje v roku 6 mesecev +/- 21 dni. V potni list je potrebno napisati opozorilo.
Konj lahko nastopa, če ustreza pravilom v drugih ozirih.
Kakršnekoli napake pri cepljenju je potrebno zabeležiti na strani za cepljenja v
potnem listu, da se ne ponavljajo na bodočih tekmovanjih. Potrebno je pisati z
VELIKIMI črkami; drugi so odvisni od teh informacij. Če je le mogoče, je potrebno
dodati kopijo strani s cepljenji iz potnega lista k veterinarskemu poročilu za FEI.

-

-

