1 (1)

FEIF

INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS
www.feif.org

Muutokset Sport-sääntöihin, voimassa 01.04.2018 lähtien.
Hyväksytty FEIF:in delegaattien kokouksessa 2018 (Tukholma, Ruotsi).

7. Luokassa PP2 ratsukko saa tehdä kaksi juoksua ensimmäisen juoksun punaisista lipuista
huolimatta. Loppupisteet muodostuvat molempien juoksujen keskiarvosta.

Yleiset säännöt

8. Luokassa PP2 aika vaikuttaa vain 10 pistettä kun kokonaisuus on 50 pistettä. Loppupisteet
saadaan jakamalla pisteet viidellä.

1. Kaikki keinotekoiset äänentekovälineet ovat kiellettyjä kilpailuissa.
2. Kilpailevien hevosten kenkien täytyy seurata kavion muotoa ja kokoa.
3. Sääntöihin on tehty lisäys koskien kengän irtoamista kilpailun aikana. G8.3.2.3 viittaa siihen, että
ratsastajan tulee keskeyttää suoritus niin pian kuin mahdollista. Teksti kuvailee, mitkä pisteet
ratsastaja saa kengän irtoamisen jälkeen.
Kilpailusäännöt

9. Maailmanmestaruuden voittaneella nuorella ratsastajalla on oikeus osallistua seuraaviin
maailmanmestaruuskisoihin missä tahansa ikäryhmässä tai lajissa. Kilpailuoikeus on sama kuin
aikuisilla maailmanmestareilla.
10. World Ranking -kilpailujen järjestäjät voivat saada sakkoja jos he syyllistyvät sääntöjen
rikkomiseen tai syrjivään käyttäytymiseen ratsastajia kohtaan.
11. Kansainvälisten FEIF -urheilutuomareiden täytyy osallistua kaikkiin virallisiin
videotuomarointiharjoituksiin pitääkseen lisenssinsä voimassa.

1. Säännöissä termi "racing pace" on päätetty korvata sanalla "pace".
2. F3 on lisätty uutena lajina ovaaliradan viisikäyntilajeihin. F3ssa töltin pisteitä ei tuplata. Passi
esitetään kaksi kertaa pitkällä sivulla, mutta arvostelussa huomioidaan vain parempi suoritus.
Passin pisteet tuplataan.
3. Luokissa T1 ja T3 osion 2 (temponvaihtelut) aikaa on lyhennetty, kun radalla on viisi tai useampi
ratsukkoa.

12. The Sport Judges -komitea voi rajoittaa uusien FEIF -tuomarikandidaattien
määrää videotuomarointiharjoituksiin perustuen.

Kokeilussa olevat muutokset
Vaihtoehtoinen kengitys kilpailuissa

4. Luokissa T2, T4 ja T6 osion 3 (löysin ohjin) aikaa on lyhennetty, kun radalla on neljä tai useampi
ratsukkoa.
5. Osallistumisoikeus ratsukoille passiradan lajeihin:

•
•
•
•

Kansalliset sport-johtajat ovat pyytäneet FEIF Sport -komiteaa jatkamaan vaihtoehtoisen
kengityksen kokeiluaikaa kilpailuissa kahden vuoden ajan. Lisätietoja löytyy FEIFin
sivuilta (https://www.feif.org/Service/Documents/Sport.aspx).
T2 finaalit

P1 ratsukot eivät saa startata luokassa P3
P3 ratsukot eivät saa startata luokassa P1
PP1 ratsukot eivät saa startata luokassa PP2
PP2 ratsukot eivät saa startata luokassa PP1

Kilpailuorganisaatioilla on tänä vuonna mahdollisuus järjestää T2-finaali niin, että löysin ohjin -osio
ratsastetaan molempiin suuntiin. Tätä muutosta ei vielä hyväksytty sääntöihin
Delegaattikokouksessa 2018.

6. Luokissa PP1 ja PP2 ratsastajan aika pitää ilmoittaa ennen viimeisen osion pistettä (hidastus).

FEIF Sport Committee pyytää palautetta järjestäjiltä ja tuomareilta kilpailuista, joissa löysin ohjin osio ratsastetaan molempiin suuntiin.
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