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Muutokset Sport-sääntöihin, voimassa 01.04.2017 lähtien.
Hyväksytty FEIF:in delegaattien kokouksessa 2017 (Helsinki, Suomi).
1.

FEIF:in johtokunta veti ehdotuksen takaisin.

2.

Lopullinen päätös varusteista ja kengityksestä (G8.2.2 & G8.3.2.2)

kohdat poistetaan. Sovittelutoimikunnan tulisi toimia vetoomuselimenä eikä niinkään osallistua kaikkiin
hylkäyspäätöksiin.
5.

Tämänhetkisten sääntöjen mukaan hevonen, jolta irtoaa kenkä ensimmäisen suorituksen jälkeen, ei voi
jatkaa kisaamista. Tarkoituksena on estää mahdolliset korjaukset kengitykseen eikä estää kisaamisen
jatkamista. Siitä syystä sääntöihin tehdään lisäys, jotta irronneen kengän kiinnittäminen on mahdollista.

Tällä hetkellä ei ole selvää, kenellä on oikeus tehdä lopullinen päätös sallituista kuolaimista,
turparemmeistä ja kengityksestä. Koska sallittujen varusteiden kohdalla on edelleen ’harmaata aluetta’,
muutetaan alla olevien kohtien viimeiset rivit seuraavasti:

G8.3.2.2: Ilman päätuomarin lupaa hevosta ei saa kengittää uudelleen sen jälkeen, kun se on aloittanut
ensimmäisen suorituksensa.

G8.2.2: Päätuomarin päätös sallituista kuolaimista ja turparemmeistä on aina kyseisten kisojen lopullinen
päätös.
6.
G8.3.2.2: Päätuomarin päätös sallitusta kengityksestä on aina kyseisten kisojen lopullinen päätös.
3.

Säännöissä on ollut epäjohdonmukaisuutta ratsukoiden hylkäämisistä ja kilpailusta poisjäänneistä.
Säännöt on nyt standardoitu FEI:n terminologian mukaan seuraavasti:

S2.4: Ratsukot ratsastavat osiot kuuluttajan opastamina enemmistön määräämään suuntaan. Mikäli
äänet menevät tasan, karsinnan voittajan ääni kaksinkertaistuu. Mikäli äänet menevät edelleen tasan,
määritys tapahtuu kolikonheitolla. Kruunalla ratsastussuunta on vasen.

Poisjäänti (Withdrawn)
Ratsastaja on peruuttanut osallistumisensa riittävän ajan kuluessa ennen starttia tai päätuomarin
hyväksymän syyn vuoksi.

S2.8.15.3: Liitopassin esittämistä varten jokaisella ratsukolla on kolme yritystä. Passi esitetään radan
pitkällä sivulla. Ratsastajien enemmistö valitsee, kummalla sivulla passi esitetään. Äänten mennessä
tasan, karsinnan voittajan ääni kaksinkertaistuu. Mikäli äänet menevät edelleen tasan, määritys
tapahtuu kolikonheitolla. Kruunalla passia näytetään siihen suuntaan, jonka päätuomari on valinnut
ennen kolikonheittoa.

Keskeyttäminen (Retired)
Ratsastaja on aloittanut suorituksen, mutta jättää sen omasta valinnastaan kesken.

Ei suoritusta (No show)
Ratsukko ei tullut starttiin eikä antanut selitystä.
4.

Ratsastussuunnan ja passin suunnan valitseminen finaalissa (S2.4 ja S2.8.15.3)
Epätodennäköisessä mutta mahdollisessa tapauksessa, jossa finaaliin on tultu tasapistein,
ratsastussuunnan tai passin esityssuunnan määritys tapahtuu kolikonheitolla. Sääntöihin tehdään
seuraavat lisäykset:

Hylkäystermien määrittely

Hylätty (Eliminated)
Ratsukko on aloittanut suorituksen, mutta joutuu jättämään ratsastuksensa kesken sääntörikkomuksen
vuoksi.

Uudelleenkengitys (G8.3.2.2)

7.

MM-kilpailut – Tuomarit ja ajanottajat (S6.4)
Sääntöihin oli kirjattu, että maiden tulee ilmoittaa tuomarit ja ajanottajat. Tuomarit valitaan nykyään
kuitenkin määritetyllä menetelmällä sen sijaan, että maat ilmoittaisivat nämä. Käytössä on elektroninen
ajanotto ja näin ollen ajanottajille ei ole enää tarvetta.
Jäsenmaiden tulee ilmoittaa joukkueensa (ratsastajat ja hevoset) ja joukkueenjohtajat, tuomarit ja
ajanottajat virallisen kilpailukutsun mukaisesti, vaadituilla ilmoittautumiskaavakkeilla.

Arbitraatiokomitean rooli hylkäämisessä (G10.7.4)
Aikaisemman kurinpitomatriisin mukaan Arbitraatiokomitea (=sovittelutoimikunta) on otettava mukaan
ennen kuin tuomareiden päätöstä voidaan toteuttaa (kts. taulukon kaikki ”+2” kohtaa). FEIF:in
Sportkomitea on tarkastellut kaikki matriisin ”+2”-kohdat ja on tullut siihen tulokseen, että kyseiset
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8.

Kengitystuomarit MM-kilpailuissa (S6.7.2.2 ja S6.7.4.4)
Kengitystuomareiden maksimimäärän asettamiselle maailmanmestaruuskilpailuissa ei ole tarvetta.
Päätös kuuluu päätuomarin tehtäviin. Aihe mainitaan kahdessa kohdassa. Säännöistä poistetaan sana
”kaksi (2)” kohdasta S6.7.2.2, jotta päätuomarilla on enemmän toimintavaraa. Kohta S6.7.4.4 poistetaan
kokonaan koska tämä ei lisää asiasisältöä sääntöihin.

9.

MM-kilpailut – Tuomarikokous (S6.7.4.7)
Sääntöihin oli kirjattu arvostelevien tuomareiden ”maiden” valinnoista. Sääntö ei ole tavoitteenmukainen
tapa koota paras mahdollinen tuomaritiimi. Päätuomarin ja hänen tiiminsä oletetaan löytävän parhaat
mahdolliset tuomarit kaikille testeille ilman että kansalaisuuksilla olisi siihen osaa. Näin ollen kolmas
luetelmakohta poistetaan:
▪

Valita mitkä luokat kunkin maan tuomarit arvostelevat

10. Myöhäinen poisjäänti eläinlääkäritodistuksella (S1.7, S6.7.1)
Sportkomitean tietoon on tullut, että myöhäisen poisjäännin sallivia eläinlääkärintodistuksia ovat antaneet
jotkut muut kuin kilpailueläinlääkärit eli eläinlääkärit, jotka eivät ole tutkineet hevosta kilpa-alueella.
Maiden sport-vastaavat ovat Sport-komitean kanssa samaa mieltä, että kyseisellä menettelytavalla
manipuloidaan ”yhden tunnin” säännön tarkoitusta. Siitä syystä sääntöihin on lisättävä, että
eläinlääkäritodistus myöhäisen poisjäännin kohdalla hyväksytään vain eläinlääkäriltä, joka on tutkinut
hevosta kilpa-alueella.
S1.7: Poisjäänti tämän aikarajan jälkeen hyväksytään ainoastaan päätuomarin hyväksynnällä tai lausunnon
perusteella lääkäriltä tai eläinlääkäriltä, joka on tutkinut hevosta kilpa-alueella;
S6.7.1 [ensimmäinen maininta]: Tämä on sallittu enintään tunti ennen luokan alkamista ja ainoastaan
päätuomarin hyväksynnällä tai lausunnon perusteella lääkäriltä tai eläinlääkäriltä, joka on tutkinut
hevosta kilpa-alueella.
S6.7.1 [toinen maininta]: Poisjäänti tämän aikarajan jälkeen hyväksytään ainoastaan päätuomarin
hyväksynnällä tai lausunnon perusteella lääkäriltä tai eläinlääkäriltä, joka on tutkinut hevosta kilpaalueella.
SIHY haluaisi muistuttaa kaikkia viime vuonna voimaan astuneesta säännöstä:
Myöhäiset poisjäännit karsinnoista ilman viranomaisen lupaa johtavat ratsastajan hylkäämiseen koko
kilpailusta ja jo aikaisemmin saamien palkintojen menettämiseen. Myöhäisillä poisjäan
̈ neillä finaaleista on

samat seuraukset kuin karsinnoissa. Lisäksi ratsastaja saa automaattisesti kahden (2) viikon kilpailukiellon,
joka astuu voimaan kilpailujen jälkeisenä maanantaina. Vuoden 2017 täydennetty luettelo viranomaisista,
joiden luvalla myöhäinen poisjäänti on mahdollista ilman rangaistusta: lääkäri, eläinlääkäri (tutkittuaan
hevosen kisapaikalla) ja päätuomari.
11. Joukkuejohtajat MM-kilpailuissa (S6.2)
Maajoukkueiden mahdollinen maksimikoko maailmanmestaruuskilpailuissa on kasvanut, koska nuoret
ratsastajat ovat menestyneet hyvin. Näin ollen maajoukkueen johtajien tehtäväkuva on laajentunut
suuremmaksi kuin yksi henkilö pystyy hoitamaan. Maat voivat tästä lähtien lähettää toisen
maajoukkuejohtajan, jos joukkue on iso.
Jokainen FEIF:n jäsenmaksun maksanut maa saa lähettää joukkueen sekä urheilukilpailuihin että
jalostusnäyttelyyn, sekä nimetyt joukkueenjohtajat kummallekin joukkueelle. Mikäli sport-joukkueessa
on enemmän kuin 8 ratsukkoa (sis. aikuiset, nuoret ja puolustavat maailmanmestarit), sallitaan
varajohtaja.
12. Ratsastajan kansalaisuus (S76.7.3.1
Aihe ”Ratsastajan kansalaisuus” on edelleenkin ongelma. Jotta aiheeseen saisi selkeyttä, osa kohdan
S6.7.3.1 (Maailmanmestaruuskilpailut – Osallistuvat ratsastajat) sääntötekstistä siirretään yleisiin
sääntöihin kohtaan G2.1.4.
S6.7.3.1: Ratsastajan on täytettävä FIPO:ssa kuvatut vaatimukset ja täytettävä kuluvan kalenterivuoden
aikana vähintään 16 vuotta. Ratsastajan on oltava edustamansa maan kansalainen tai hänen tulee olla
asunut pysyvästi kyseisessä maassa vähintään vuosi ennen MM-kilpailujen alkamispäivää.
Ratsastaja saa edustaa vuosittain vain yhtä maata. Muutokset edustusmaata koskien tulee julkistaa ennen
huhtikuun 1. päivää kyseisenä vuonna. Sääntöä voidaan soveltaa MM-kilpailuiden lisäksi koskemaan
muitakin kilpailuita, joihin valitaan maajoukkueet. Edustettavan maan muuttuessa muutos astuu voimaan
välittömästi. Mikäli ratsastaja haluaa uudelleen muuttaa edustusmaata, hän ei saa kilpailla aiemmin
edustamansa maan joukkueessa kahteen vuoteen ennen uutta maajoukkueen vaihtoa. Erityistapauksissa
FEIFin johtokunta voi myöntää poikkeuslupia muiden jäsenjärjestöjen suostumuksella.
G2.1.4: Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvan ratsastajan on kuuluttava johonkin FEIF:n kansalliseen
järjestöön. Kansainvälisiin kilpailuihin, joissa ei ole erityisiä nuorten luokkia, voi osallistua siitä vuodesta
lähtien, jona täyttää 16 vuotta. Ratsastaja saa edustaa vuosittain vain yhtä maata. Muutokset
edustusmaata koskien tulee julkistaa ennen huhtikuun 1. päivää kyseisenä vuonna. Sääntöä voidaan
soveltaa MM-kilpailuiden lisäksi koskemaan muitakin kilpailuja, joihin valitaan maajoukkueet.
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Edustettavan maan muuttuessa muutos astuu voimaan välittömästi. Mikäli ratsastaja haluaa uudelleen
muuttaa edustusmaata, hän ei saa kilpailla aiemmin edustamansa maan joukkueessa kahteen vuoteen
ennen uutta maajoukkueen vaihtoa. Erityistapauksissa FEIFin johtokunta voi myöntää poikkeuslupia
muiden jäsenjärjestöjen suostumuksella.
Ratsastaja saa edustaa vuosittain vain yhtä maata ”kansainvälisissä” kilpailuissa. ”Kansainväliseksi”
kilpailuksi luokitellaan kilpailu, jossa jaetaan valtioiden rajoja ylittäviä titteleitä ja joissa maajoukkueet
kilpailevat vastakkain. Esimerkkejä ovat mm. MM-kilpailut, Keski-Euroopan mestaruuskilpailut ja PMkilpailut. Muutokset edustusmaata koskien tulee julkistaa ennen huhtikuun 1. päivää kyseisenä vuonna
käyttäen FEIF:n sivuilla tähän tarkoitukseen julkaistua kaavaketta.
Ratsastajien, jotka eivät ole FEIF:n listaamia, oletetaan edustavan maata, jota he edustivat viimeisessä
osallistumisessaan. Tämä ei sisällytä edustusmaan muuttamista.
Edustettavan maan muuttuessa ensimmäistä kertaa, muutos astuu voimaan välittömästi. Mikäli
ratsastaja haluaa uudelleen muuttaa edustusmaata, hän ei saa kilpailla aiemmin edustamansa maan
joukkueessa kahteen vuoteen ennen uutta maajoukkueen vaihtoa. Erityistapauksissa FEIF:n
johtokunta voi myöntää poikkeuslupia muiden jäsenjärjestöjen suostumuksella.
Ratsastajat, jotka osallistuvat kansainvälisessä kilpailussa ja edustavat toista kuin omaa jäsenmaataan,
johon heidät on listattu, asetetaan välittömään 6 kk kilpailukieltoon siitä päivästä alkaen, jona luvaton
startti tapahtui.

14. Toinen juoksu luokka PP1 (S76.7.3.1)
Sport-johtajat kannattavat Sveitsin ehdotusta antaa PP1-luokan kilpailijoille mahdollisuus kahteen
juoksuun. Säännöissä muutetaan kohta S3.5.4.5 otsikkoa siten, että siihen kirjataan “Ei aikaa” ja tekstiä
muutetaan seuraavasti:
S3.5.4.5: Ajasta ei saa pisteitä, jos tuomarit 2 tai 3 antavat 0 pistettä ja/tai lähettäjä tai maalituomari
näyttävät punaista lippua. Jos samassa juoksussa kolme pistetuomaria näyttää ratsukolle nolla pistettä,
ratsukko hylätään.
15. C-finaalit (S2.5)
Sääntöihin lisätään ”C-finaali”. Kyseinen finaali on ratsukoille, jotka ovat sijoittuneet karsintojen jälkeen
sijoille 11-15.
S2.5: Karsinnan viisi parasta ratsukkoa valitaan A-finaaliin. Jos viides sija on jaettu, kaikki kyseiset ratsukot
valitaan A-finaaliin. Jos osanottajia on riittävästi, voidaan järjestää myös B-finaalin sijoille 6-10
sijoittuneille ratsukoille. B-finaalin voittaja saa osallistua A-finaaliin. Jos hän ei halua osallistua, kukaan
muu ei voi siirtyä hänen tilalleen. Kilpailuissa voidaan järjestää C-finaali sijoille 11-15. C-finaalin voittaja
saa osallistua B-finaaliin. Jos hän ei halua osallistua, kukaan muu ei voi siirtyä hänen tilalleen.
16. Hevosen verenvuodon tarkistaminen
Sport-tuomariohjeisiin on lisätty erityinen menetelmä, jonka avulla tuomarit voivat tarkastaa onko
hevosella varustetarkastuksessa verenvuotoa.

13. Passiluokkien tuomarit (S3.2 - uusi)
FEIF:n hyväksymillä kansainvälisillä FEIF:n jalostus- tai Gæðingakeppni-tuomareilla tulisi olla lupa avustaa
passiluokissa niillä suoran osilla, joissa arvostellaan pelkästään näyttääkö hevonen passia vai ei.
Sääntöihin lisätään uusi kohde kohtaan S3:
S3.2 Tuomarit: FEIF:n sivuilla listattu kansainvälinen jalostus- tai Gæðingakeppni-tuomari voi toimia
passikilpailuissa tehtävässä, jossa ainoa vaatimus on osoittaa lipuilla onko hevonen passissa vai ei.

17. Koeajalle oleva sääntö: vaihtoehtoinen kengitys kilpailuissa
Sport –komitea tarjoaa useiden toivomusten vuoksi mahdollisuutta kokeilla rajattua määrää
vaihtoehtoja perinteisille naulatuille teräskengille, jotka on sallittu sport-säännöissä. Tästä tarkemmin
erillisessä dokumentissa, jonka FEIF:n Sport-komitea tulee julkaisemaan FEIF:in sivuilla. SIHY tulee
julkaisemaan tästä erillisen tiedotteen omilla sivuillaan.
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