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Muutokset FIPO-sääntöihin, voimassa 01.04.2015 lähtien.
Hyväksytty FEIF:in delegaattien kokouksessa 2015 (Kööpenhamina, Tanska).
1.

4.

Delegaatit hyväksyivät urheiluvaliokuntien mielipiteen, että mahdollisuus näyttää sekä ensimmäisessä
että viimeisessä luokan osiossa vain yksi tölttitempo ei sovellu FIPOn nelikäyntiluokkien kehityskulkuun.
Delegaatit vahvistavat, että luokan ensimmäisen osion vaatimus muutetaan työtöltiksi (poistetaan
keskitempo) kun taas viimeisen osion vaatimus jätetään ennalleen (tölttiä, keskitemposta lisättyyn).

Lopullinen joukkueen ilmoittautuminen maailmanmestaruuskisoissa
Ratsukoiden määrä maailmanmestaruuskilpailuissa on kasvanut. Tämä on johtanut aikataulumuutoksiin
ja siihen, että osallistuvat joukkueet tarvitsevat enemmän aikaa valmistautumiseen ja kisajärjestäjät
starttilistojen laatimiseen. Tarvitaan toimenpide, joka antaa maajoukkuejohtajille enemmän aikaa
täyttää eri luokkien vaaditut ilmoittautumis- ja tarkistuskaavakkeet joukkueenjäsenille.

Muunnellussa FIPO 9.4.2.2 lukee täten:
Karsinnassa on radalla yhtä aikaa kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät määrätyssä järjestyksessä,
kuuluttajan opastamina, vaaditut neljä askellajia (ks. 5.4.2). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä
ilmoitetussa kierroksessa.

Toimipiteen tueksi FIPO 10.4.1 muutetaan seuraavasti:
Joukkueenjohtajien tulee nimetä lopullinen joukkue hevosineen viipymättä, kuitenkin viimeistään
kahden tunnin sisällä siitä, kun eläinlääkäri on tarkistanut hevoset.
2.

Ohjelman osat:
1. Työtölttiä
2. Ravi, tempo harjoitusravista keskiraviin
3. Keskikäynti
4. Laukka, harjoituslaukasta keskilaukkaan
5. Tölttiä, keskitemposta lisättyyn

Nuorten ratsastajien maailmanmestarin oikeus puolustaa mestaruuttaan
Delegaattien kokous vahvistaa Nuorisovaliokuntien anomuksen, että nuorten ratsastajien
maailmanmestari on oikeutettu puolustamaan mestaruuttaan, mikäli hän edelleen on nuori ratsastaja ja
täyttää kilpailuvaatimukset.
Seuraava teksti on lisätty viimeisenä kappaleena FIPO 10.7.2:

5.

Hallitsevat nuorten ratsastajien maailmanmestarit saavat osallistua seuraaviin MM-kilpailuihin ja
puolustaa mestaruuttaan mikäli he saavat edelleen startata samassa ikäryhmässä. He osallistuvat
samoissa olosuhteissa kuin kaikki muut osallistujat.

V3 vaatimukset

’Verisäännön’ lisäys FIPOon
Delegaatit hyväksyivät FEIn laatiman käytännön kilpailuissa verta vuotavien hevosien suhteen. FEIn
teksti verisäännöstä ”Blood Rule” sovelletaan Islanninhevospuolella seuraavan laisesti.
FIPO 1.1.2.7 Bleeding

3.

Maailmanmestaruuskilpailuiden lähtöjärjestys
Delegaatit tukevat tuomareiden ja Urheiluvaliokuntien päätöstä, että satunnainen lähtöjärjestys
maailmanmestaruuskilpailuissa tarjoaa oikeudenmukaisen kohtelun kaikille osallistujille ja takaa
parhaan mahdolisen katsojamäärän koko kilpailupäiväksi. Siitä syystä FIPO 10.7.7 toinen kappale on
poistettu.

Koska hevosen hyvinvointi on aina ensisijalla koko kilpailun ajan, tuomari näyttää punaista korttia (ei
eläinlääkärikorttia) heti kun hän havaitsee hevosen vuotavan aktiivisesti verta. Ratsukon senhetkisen
osion suoritus keskeytyy.
Delegaatit pyysivät FEIFin urheiluvaliokunnan puheenjohtajalta tarkat säännöt FEIF Sport Judges
Guidelineseihin. Seuraava teksti on lisätty FEIF Sport Judge Guidelineseihin:

Muunnellussa FIPO 10.7.7 lukee täten:

Verisäännön ”Blood Rule” käyttöönotto (FIPO 1.1.2.7)

Lähtöjärjestys arvotaan. Karsinnoissa lähtöjärjestys valitaan ratsastajien ikäluokasta huolimatta.
Lähtöjärjestystä on noudatettava tarkkaan; mikä tahansa muutos on ehdottomasti kielletty myöskin
siinä tapauksessa, että ratsukot suostuisivat muutokseen.

Mikäli hevosen havaitaan vuotavan verta, keskeytyy ratsukon suoritus luokan sen hetkisestä osioista.
Kaikki pisteet tai ajat aikaisemmista suorituksista samasta luokasta (karsinnat, B-finaali, hyväksytyt
passijuoksut) pysyvät voimassa. Kaikki pisteet tai ajat luokan sen hetkisestä osioista ovat mitättömiä.
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