FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS
Sallittu vaihtoehtoinen kengitys Sport-kilpailuissa
Voimassa 01.huhtikuu 2017 – 15.syyskuu 2017
FEIF:in Sport-komitea on laatinut maiden Sport-vastaavien hyväksynnällä seuraavan listan
vaihtoehtoisista kengityksistä, jotka ovat sallittuja vuoden 2017 kilpailukaudella.
Vaihtoehtoisen kengityksen käyttö edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:
1. Ratsastajien on ilmoitettava kisajärjestäjälle ja päätuomarille vaihtoehtoisesta
kengityksestä ennen ensimmäisen testin alkamista.
2. Tavanomaiset kengityssäännöt mm. kavion kunnosta, pituudesta, ja yleisistä
kengitysvaatimuksista ovat voimassa myös vaihtoehtoisen kengityksen kohdalla.
3. Vaihtoehtoista kengitystä ei saa käyttää yhdessä muun kengityksen kanssa.
Vaihtoehtoisen kengän alla ei saa käyttää mitään muuta materiaalia tai ainetta.
4. Mikäli vaihtoehtoinen kenkä irtoaa suorituksen aikana, katsotaan tämä kuten
tavallisen kengän irtoamisena. Kyse on vaihtoehdosta tavalliselle kengälle, ei
suojasta.
5. Ratsastaja valitaan varustetarkastukseen jokaisen suorituksen jälkeen.
6. Kisajärjestäjä lähettää FEIF:iin raportin johon on kirjattu mitä vaihtoehtoisia
kengityksiä on käytetty kilpailuissa ja oliko niistä jotain huomautettavaa
varustetarkastuksessa.
7. Vaihtoehtoinen kengitys ei ole sallittu MM-kilpailuissa.
FEIF:in Sport-komitea tulee arvioimaan vuoden 2017 kilpailukauden vaihtoehtoisen
kengityksen käyttöä. Komitea tulee raportoimaan maiden Sport-vastaaville tuloksista ja
suosituksestaan tulevaisuudelle konferenssissa 2018.
Kisajärjestäjiä pyydetään ystävällisestä lähettämään raporttinsa vaihtoehtoisisen
kengityksen käytöstä FEIF:in Sport-komitealle sähköpostitse osoitteeseen sport@feif.org.
Raportin tulisi sisältää seuraavat tiedot:
1. Vaihtoehtoisen kengityksen tyypit ja määrä.
2. Tieto mahdollisesta vaihtoehtoisen kengän poistamisesta varustetarkastuksen
aikana ja tarkastuksen tulokset.
3. Tieto todettiinko hevosilla, joilla käytettiin vaihtoehtoista kengitystä, jonkinlaisia
vammoja.
Ainostaan seuraavat kolme vaihtoehtoa ovat sallittuja kokeiluajanjakson aikana:
1. Duplo Standard Shoes (glued or nailed – liimattu tai naulattu)

Sallittu ovat kyseisen kengän oranssi
ja vihreä versio. Väri kertoo muovin
kovuudesta.
Varustetarkastuksessa tulisi kirjata
ylös kumpaa kovuutta käytettiin.
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2. EasyBoot Glue-on

4. EasyBoot “Glove” (left - vasen) or “Epic” (right - oikea)
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