Endringer i regelverket for sport
Gjeldende fra 1.april 2018

Generelle regler:
1. Alle former for kunstig støy (noisemaking devices) er forbudt på konkurranser,
f.eks. bjeller, horn, osv.
2. Sko på sportshester må følge hovens størrelse og form.
3. Det legges til et punkt angående tap av sko i sportskonkurranser. Punktet heter
G8.3.2.3 og indikerer at rytteren skal stoppe presentasjonen så fort som mulig.
Teksten beskriver hvilke karakterer rytteren beholder etter at skoen er mistet.

Sportsregler:
1. «Flyvende pass» i beskrivelse av øvelser, endre til «Pass».
2. F3 er lagt til som en ny klasse under ovalbaneøvelser, 5-gang. I F3 dobler man
ikke karakteren for tølt. Rytteren trenger kun å vise ett enkelt pass-strekke for å få full
pott i karakter, som fortsatt skal dobles.
3. Tiden i T1 og T3 sin oppgavedel med økninger og nedtakinger er kortet inn i
gruppene der det er 5 eller flere ryttere.
4. Tiden i oppgavedelen «løse tøyler» i T2, T4 og T6 i grupper på 4 eller flere er også
kortet inn.
5. Tilltate startkombinasjoner for passbane-klasser klarere beskrevet.
P1 ekvipasjer kan ikke starte i P3. P3 ekvipasjer kan ikke starte i P1. PP1 ekvipasjer
kan ikke starte i PP2. PP2 ekvipasjer kan ikke starte i PP1.
6. I klassene PP1 og PP2 skal rytterens tid annonseres før karakteren for nedtaking
(siste oppgavedel) fastsettes og vises.
7. I PP2 kan ekvipasjene starte to løp selv om det er vist røde flagg. Den endelige
karakteren er gjennomsnittet av begge løpene.
8. I PP2 bidrar bare tiden 10 mot totalt 50 poeng. Den endelige karakteren for et løp
beregnes ved å dividere med 5.
9. Verdensmestere i ungrytter har rett til å returnere til neste verdensmesterskap for
å konkurrere i enten aldersklassen sin eller andre klasser under samme forhold som
voksne Verdensmestere.
10. Arrangører av World-ranking stevner kan motta en bot dersom man finner brudd
på reglene eller arrangøren diskriminerer ryttere. Dette betyr f.eks at man ikke kan
stenge World-ranking stevner for kun en nasjonalitet.
11. Internasjonale FEIF sportsdommere må delta i alle formelle, online videobedømmelser for å opprettholde en gyldig lisens.
12. Sportsdommerkomiteen kan begrense antall nye FEIF internasjonale
dommerkandidater basert på en øvelse der man dømmer online på video.

Eksperimentelle endringer (valgfritt)
Alternativ skoing i sportskonkurranser.
Nasjonale sportsleder har spurt FEIF sin sportskomite om å forlenge prøveordningen
om alternativ skoing for mer enn 2 år.
T2 finaler.
Arrangører kan be rytterne om å vise oppgavedelen med løse tøyler i finalen på
begge hender. Denne endringen ble ikke anerkjent som en felles, formell regel, men
har støtte hos de nasjonale sportslederne. Arrangører og dommere på konkurranser
der T2 arrangeres og løse tøyler vises på begge hender i en finale, er bedt om å
sende inn tilbakemelding til FEIF sin sportskomite om sine erfaringer med dette.

