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www.feif.org
Muutokset urheilu-sääntöihin, voimassa 01.04.2016 lähtien
Hyväksytty FEIF:in delegaattien kokouksessa 2016 (Haarlem, Hollanti).
Tämän vuoden suurin muutos urheilupuolen sääntöihin on FEIF:in kaikkien sääntöjen jälleen järjestäminen.
Tästä vuodesta alkaen FIRO, FIPO ja FIZO eivät enää ole eriteltyinä, vaan kolmesta sääntökirjasta on tehty yksi
yhteinen säännöstö.
Kilpailuihin sovellettavat säännökset on kirjattu yleiseen osioon ja osioon urheilu (Sport).
Kaikkien islanninhevoskilpailuissa (koskee ratsastajia, valmentajia, ratsastajien vanhempia ja tukijoukkoja,
katsojia ja toimihenkilöitä) mukana olevien henkilöiden tulisi ladata uusi säännöstö ja tutustua sen uuteen
rakenteeseen ennen kilpailukauden alkua.
Tiedot jotka löytyvät uudesta säännöksestä ovat aivan samat kuin alkuperäisissä kolmessa kirjassa, lukuun
ottamatta alla olevista muutoksista joista delegaatit päättivät helmikuussa 2016.
1. Kaviopituus [ G8.3.2.1 ]
Hevosen kaviopituus saa olla korkeintaan 9cm. Mikäli hevosen säkäkorkeus on todistettavasti 145cm tai
enemmän, sen kaviopituus saa olla korkeintaan 9,5cm.
2. Myöhäiset poisjäännit [ S1.7 – Withdrawals / Poisjäännit ]
Hyvien hevosmiestaitojen ja reilun pelin nimissä seuraavat muutokset poisjäänneistä kirjattiin yleisiin
sääntöihin:
-

Päätuomari on lisätty listaan viranomaisista, joiden päätöksestä myöhäinen poisjäänti voidaan hyväksyä
ilman rangaistusta. Uusi lista viranomaisista on: lääkäri, eläinlääkäri ja päätuomari.

-

Myöhäiset poisjäännit karsinnoista ilman viranomaisen hyväksyntää/päätöstä johtavat ratsastajan
hylkäämiseen koko kilpailusta ja jo aikaisemmin saamien palkintojen menettämiseen

-

Myöhäisillä poisjäänneillä finaaleista on samat seuraukset kuin myöhäisessä poisjäännissä karsinnoissa.
Lisäksi ratsastaja saa automaattisesti 2 viikon kilpailukiellon, joka astuu voimaan kilpailujen jälkeisenä
maanantaina.
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3. Varustetarkastuksen väliin jättäminen [ S1.6 – Disqualifications / Hylkäämiset ]
Reilun pelin nimessä varustetarkastuksen väliin jättäminen johtaa nyt ratsastajan hylkäämiseen koko
kilpailusta ja jo aikaisemmin saamien palkintojen menettämiseen. Kyseinen epäurheilijamainen käytös on
muodostunut tavaksi, jossa tietoisesti valitaan hylkääminen huonojen pisteiden sijaan.Ratsastajalla on
kuitenkin edelleen aina mahdollisuus keskeyttää suoritustaan monin eri tavoin. Suoritustaan keskeyttänyt
ratsukko hylätään kyseistä luokasta ja pisteitä ei anneta.
4. Hevonen, jota ei pystytä tarkastamaan [ S1.6 – Disqualifications / Hylkäämiset ]
Jos hevonen on arvottu varustetarkastukseen eikä sitä pystytä kaikista mahdollisista rauhoitteluyrityksistä
huolimatta tarkastamaan, hevonen hylätään kyseisestä luokasta.
5. Renkaat ja pohjalliset [ G8.3.2.2 – Shoes / Kengitys ]
Kielletyt varusteet- teksti FEIF:in kotisivuilta on siirretty säännöissä soveltuvaan kohtaan. Tekstiin ei ole tullut
muutoksia, se on ainoastaan siirretty uuteen paikkaan.
6. Finaalien suunnanvaihdot [ Various in S2.8 / Useita S2.8 ]
Selvyyden vuoksi säännöt määrittelevät nyt selkeästi, että finalistit esittävät kilpailun vaaditut osiot mukaan
lukien suunnanvaihdot kuten karsintojen kuvauksissa on määritelty.
7. Ajanotto [ S3.2 ]
Ajanoton tähänastiset käytännöt merkittävien ajanottovirheiden käsittelyä koskevissa kysymyksissä eivät ole
selkeitä. Seuraava teksti on lisätty ajanottosääntöihin niiden tilanteiden selkiyttämiseksi, jolloin sähköinen
ajanotto ei toimi.
Manuaalinen ajanotto (kuten tuonnempana kuvattu) voidaan suorittaa sähköisen ajanoton varotoimena.
Jos sähköinen järjestelmä pettää, kisanjärjestäjien on vaihdettava toiseen menetelmään - manuaaliseen
tai sähköiseen. Ajat, jotka on saatu ennen järjestelmän pettämistä, ovat voimassa. Ratsastajalle ei saa
antaa enempää kuin yksi ylimääräinen juoksu hyväksyttävän ajan saamiseksi.
Tämä sääntömuutos tarkoittaa, että kilpailunjärjestäjän, jolla on luotettava sähköinen ajanottolaitteisto, ei
tarvitse pitää samaan aikaan manuaalista kellottajaryhmää töissä siltä varalta, että sähköinen ajanotto pettää.
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8. Maailmanmestaruuskilpailuiden ovaaliradat [ G92.3 ]
Maailmanmestaruuskilpailuissa ovaaliradan on oltava tästä lähtien 6 m leveä 250m pitkä rata, kuten sääntöjen
piirroksessa on esitetty. Radan mittojen tarkastus MM-kilpailuja varten on tästä lähtien kilpailuiden Sportvastaavan (Director of Sport), ei MM-kilpailujen päätuomarin vastuulla.
9. T1 finaalin osioiden välinen tauko [ S2.8.1.3 – Finaali / Final Round ]
Hevosen hyvinvoinnin vuoksi T1:n finaaleihin lisätään kaksi lepovaihetta, toisen ja kolmannen kilpailuosuuden
sunnanvaihdosten yhteyteen:
Kuuluttaja ohjeistaa ratsastajia siirtämään hevosensa 60 sekunniksi rentoon käyntiin luokan toisen osion
(temponvaihtelut) suunnanvaihdosten yhteydessä. Luokan kolmannen osion (lisätty töltti)
suunnanvaihdosten yhteydessä kuuluttaja ohjeistaa ratsastajia siirtämään hevosensa 120 sekunniksi
rentoon käyntiin. Käynnin on oltava rento ja hevosta ei saa koota.
10. Kilpailuun oikeutetut hevoset ovaaliradalla [ S2.8.*.1 – Kilpailuun oikeutetut hevoset / Eligible Horses ]
Kaikki kilpailuun oikeutettujen hevosten kuvaukset on päivitetty osoittamaan rajoituksia, jotka koskevat
hevosen ja ratsastajan yhdistelmää, eivät ainoastaan hevosta. Sen vuoksi ratsastajien on mahdollista jakaa
hevonen kilpailutapahtuman aikana rikkomatta kilpailuun oikeuttavien hevosten sääntöjä.
Ratsastajien tulee harkita kilpailujen vaativuus hevosille suhteutettuna hevosen kuntoon kaikissa kilpailuissa.
Hevosen starttimäärä päivää kohti on edelleen sääntöjen rajoittamaa kuten tähänkin asti.
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