Futurity proeven
Algemene richtlijnen voor de uitvoering van futurity proeven
Algemene regels
• Paarden inschreven voor futurityproeven mogen niet deelnemen aan reguliere
sportproeven
• In futurityproeven zijn (voor vijfjarige paarden) géén bitten met
hefboomwerking (zoals het IJslandse bit) toegestaan
• Er is geen sprake van kwalificatie voor prestatieklasses (zoals sport A)
• Er zijn twee categorieën: vijf en zes & zevenjarigen paarden worden apart
beoordeeld
• Vijfjarige paarden mogen maximaal drie keer worden voorgesteld
• Informatie over leeftijd en afstamming is van belang, en zal tijdens de proef door
de speaker worden voorgelezen
Zowel de minimale leeftijd van het paard om deel te mogen nemen als de groepsgroottes
zijn in de proefbeschrijvingen terug te vinden.
Er vinden geen finales plaats. Bij gelijke scores eindigen de ruiters ex aequo, uitslagen
worden weergegeven met twee decimalen achter de komma.
Jury en beoordeling
•
•
•

Twee juryleden jureren de proeven gezamenlijk
De cijfers worden analoog door de jury gegeven. Bekendmaking van de punten,
inclusief tussenstand, is gewenst.
De beoordeling wordt gegeven in cijfers op een schaal van 1-10, inclusief halve
punten.

Proeven voor sportpaarden
Deze proef heeft als doel de geschiktheid van jonge paarden voor de wedstrijdsport
te testen. (Met name voor de zware proeven). De gangen van het paard moeten al
ruimschoots te tonen zijn.
•
•
•
•

De focus bij de beoordeling ligt op takt, souplesse van de bewegingen, ritme,
elasticiteit, houding, uitstraling en beweging.
Wisselende taktfouten spelen geen rol in de beoordeling, zolang de basistakt
in orde is.
Bij aanhoudende taktfouten is het aan de jury om te beoordelen in hoeverre
deze taktfouten de toekomstige gangkwaliteiten zullen beïnvloeden.
De jury beoordeelt de beste stukken van de proef. Variatie in tempo geeft een
indicatie van het tempobereik, souplesse van het paard, ruimtelijkheid van de
gangen en bewegingspotentie.

Naast de cijfers voor de gangen wordt er ook een cijfer voor presentatie gegeven.
Deze omvat vorm onder de ruiter, leichtrittigkeit, souplesse, temperament en
uitstraling.

Futurity tölt voor sportpaarden
Paarden die in deze töltproef starten mogen niet aan andere töltproeven deelnemen. Er
starten twee paarden tegelijk in de baan. Bij een oneven aantal mogen er maximaal drie
paarden tegelijk in de baan.
Vereisten
• Vrij voorstellen van het paard in tölt met willekeurige tempovariatie en/of het
loslaten van de teugel (zoals in T2), overgang maken naar stap en van hand
veranderen.
• Vrij voorstellen van het paard in tölt met willekeurige tempovariatie en/of het
loslaten van de teugel (zoals in T2), overgang maken naar stap.
• Duur: circa 4 minuten (2 minuten per hand)
Beoordeling
Twee juryleden beoordelen met cijfers van 0-10, inclusief halve punten. Het eindcijfer
wordt bepaald door het cijfer voor tölt te verdubbelen, op te tellen bij het cijfer voor
presentatie en dit vervolgens door drie te delen.
Algemene instructies
Deze proef is bedacht als voorbereiding op de T2 en T1. De focus bij de beoordeling ligt
op de töltkwaliteit, en of deze behouden blijft tijdens het variëren in tempo.
Futurity viergangen
Paarden die in deze viergangenproef starten mogen niet aan andere vier- of
vijfgangenproeven deelnemen.
Vereisten
• Het paard wordt voorgesteld in stap, draf, tölt en galop.
• Voor een hogere beoordeling moeten meerdere tempo’s getoond worden
• De gangen mogen in willekeurige volgorde getoond worden
• Verandering van hand en het herhalen van een gang is toegestaan
• Duur: circa 5 minuten – na 3.5 minuten wordt de tijd omgeroepen
Beoordeling
Twee juryleden beoordelen met cijfers van 0-10, inclusief halve punten. Het eindcijfer
wordt bepaald door de cijfers voor tölt en presentatie te verdubbelen, op te tellen bij het
cijfers voor stap, draf en galop, en dit vervolgens door zeven te delen.

Futurity vijfgangen
Paarden die in deze vijfgangenproef starten mogen niet aan andere vier- of
vijfgangenproeven deelnemen.
Vereisten
• Het voorstellen van het paard in stap, draf, tölt, galop en rentelgang.
• Voor een hogere beoordeling moeten meerdere tempo’s getoond worden
• De gangen mogen in willekeurige volgorde getoond worden
• Verandering van hand en het herhalen van een gang is toegestaan
• Rentelgang kan op de ovaalbaan getoond worden
• Duur: circa 6 minuten – na 4 minuten wordt de tijd omgeroepen
Beoordeling
Twee juryleden beoordelen met cijfers van 0-10, inclusief halve punten. Het eindcijfer
wordt bepaald door de cijfers voor tölt, telgang en presentatie te verdubbelen, op te
tellen bij het cijfers voor stap, draf en galop, en dit vervolgens door negen te delen.
Futurity telgang
Baanlengte: circa 200m. Deze proef wordt met één paard tegelijk verreden. Iedere
deelnemer heeft twee doorgangen.
Vereisten
Binnen de aangegeven afstand worden het leggen, de rentelgang en het terugnemen
getoond. Het leggen en het terugnemen worden meegenomen in de beoordeling. Het
starten mag plaatsvinden in een gang naar keuze. De ruiter bepaalt zelf hoe hij het
telgangprogramma uitvoert.
Beoordeling
Twee juryleden jureren afzonderlijk met cijfers van 0-10. Er wordt geen tijd
bijgehouden. De focus van de jury ligt op de telgangkwaliteit, met het oog op
toekomstige rentelgangprestaties. De uitslag wordt gebaseerd op de beste doorgang. Bij
meerdere deelnemers met dezelfde score op de eerste plek wordt naar het gemiddelde
van beide doorgangen gekeken.
Eén jurylid staat bij 50 meter en beoordeelt het leggen, met het oog op souplesse
(durchlässigkeit), zekerheid bij het leggen in de toekomst. Daarnaast wordt het eerste
stuk telgang beoordeeld, met de focus op snelheid, zekerheid, en de mogelijkheden tot
verdere ontwikkeling van de telgang in de toekomst.
Het tweede jurylid staat bij 150 meter en beoordeelt het tweede stuk telgang aan de
hand van de hierboven genoemde punten van focus, inclusief het terugnemen. Bij de
futurity telgang mag, maar hoeft geen commentaar gegeven te worden. Er vinden geen
finales plaats.

