Veranderingen in FEIF regels voor de sport met ingang van 1 april 2020
IJslanderstamboeken en verenigingen uit 22 landen zijn verenigd in de FEIF.
De regels die voor alles wat de FEIF onderneemt zijn ontworpen, staan in het FEIF Rules and
Regulation book.
Dit bestaat uit een algemeen deel, dat voor iedereen geldt, en een deel voor de fok, de
sport, de jeugd, de opleidingen en de vrijeijtdsactiviteiten.
(https://www.feiffengur.com/documents/FEIF_Rules_Regulations2020_complete(1).pdf )
De regels voor de Sport zijn voor het dagelijks gebruik in een wat handzamer boek
uitgegeven, hierin staan alleen de algemene regels en de regels voor de sport.
(https://www.feiffengur.com/documents/FEIF_Rules_Regulations2020%20%20sport(1).pdf )
In 2020 zijn er weer een aantal dingen gewijzigd.
De Engelse versie van deze wijzigingen is te vinden onder:
https://www.feiffengur.com/documents/Changes%20Sport%202020.pdf
In Nederland gebruiken wij deze regels ook voor de wedstrijden. Ons Nederlands
Wedstijdreglement (NWR) is hierop een aanvulling. De tekst van het FEIF Rule Book in het
engels is de geldige tekst, deze uitleg is alleen om (hopelijk) dingen te verhelderen.
Het NWR 202 is hier te vinden:
https://www.nsijp.nl/media/2563/nwr2020-definitief-03072020-pdf.pdf
Eerst bespreken we de regels die in het FEIF Rule Book zijn veranderd, daarna de wijzigingen
in het NWR

Veranderingen in het rijden van de proeven en de controles:
Ovaalbaan binnen rijden
- Als de ingang van de ovaalbaan op de lange zijde is, moeten ruiters naar het
beginpunt van hun proef op het midden van de korte zijde rijden zonder over de
lange zijde te rijden die tegenover de ingang van de ovaalbaan ligt
- Als de ingang van de ovaalbaan op de korte zijde is, moeten ruiters die hun proef op
de korte zijde die het verst van de ingang is gelegen willen beginnen, daar langs één
van de lange zijdes heen rijden. (ze mogen dus niet op de andere lange zijde komen )
- Als de ingang van de ovaalbaan op de korte zijde is, moeten ruiters die op die korte
zijde (die het dichts bij de ingang is) willen beginnen met hun proef, naar het
beginpunt van hun proef rijden zonder de markeringen te passeren die het begin van
de lange zijdes aangeven.
Zichtbaar groeten
- De ruiter is verplicht om de juryleden zichtbaar met een hoofdknik te groeten om aan
te geven dat zij met de proef zijn begonnen

Als een paard bloedt
- Het welzijn van het paard staat voorop in elke wedstrijd. Als een jurylid het
vermoeden heeft dat een paard stromend bloedt (actively bleeding) tijdens een
proef, moet hij of zij om een inspectie vragen. Als het paard niet door deze inspectie
heen komt (dus inderdaad stromend bloed heeft), wordt het dier uit de test gehaald
(eliminated).

Veranderingen in de beschrijvingen en het verloop van de proeven
Startvolgorde voor de P2
- De startvolgorde voor de tweede ronde mag hetzelfde zijn als die van de eerste
ronde, maar mag ook bepaald worden door de tijden die in de eerste ronde gereden
zijn. In dat geval gaat het langzaamste paard het eerst en het snelste paard het laatst
- Het moet op de startlijst van de eerste ronde vermeld worden welk van de twee
systemen om de startvolgorde te bepalen, wordt gekozen (zelfde volgorde of
langzaamste paard eerst en snelste paard laatst)
- Paard en ruiter krijgen het cijfer 10 als ze 6,5 seconden of sneller gaan
- Paard en ruiter krijgen het cijfer 0 als ze 12 seconden of langzamer gaan
( Tot nu toe kreeg je 10 punten bij 6.0 seconden. Het maximum wordt nu dus eerder (bij een
lagere snelheid) bereikt. Dit is met name gedaan om de punten die voor het
vijfgangenklassement gehaald worden meer in overeenstemming te brengen met de punten
die via de PP1 gehaald worden.)
Afronden van cijfers in de finale van ovaalbaanproeven
- De eindscore die berekend wordt door het secretariaat is het rekenkundig
gemiddelde van de niet afgeronde punten per sectie, inclusief de wegingsfactor per
sectie.
- De eindscore wordt pas op het einde van de proef afgerond op twee decimalen
(tot nu toe werd er na elk onderdeel afgerond op 2 decimalen en uit die afgeronde cijfers
werd het eindcijfer berekend. Daardoor eindigde af en toe combinaties op een gedeelde
plaats, terwijl er wel verschil in hun puntentotaal was. Deze manier van berekenen is
uiteindelijk eerlijker en klopt meer met de gereden punten)
Wedstrijdproeven worden door een vaste groep juryleden gejureerd
- Tijdens een wedstrijdproef die in meerdere blokken is opgedeeld, mogen juryleden
niet gewisseld worden; ook als de blokken van de betreffende proef qua tijd ver uit
elkaar liggen
- In het juryschema moeten de beperkingen die in de code of conduct worden
genoemd (zoals het niet jureren van familieleden) worden gerespecteerd.
Tijd voor het losse teugel onderdeel tijdens de T2 of de T4
- Was respectievelijk 90, 90, 90 ,90 en 110 seconden bij 3, 4, 5, 6 of 7 meer ruiters;
wordt respectievelijk 75, 80, 85, 90 en 110 seconden bij 3, 4, 5, 6 of 7 of meer ruiters.

Nieuwe woorden
In de FEIF is het belangrijk dat iedereen dezelfde woorden en begrippen gebruikt.
In een poging om te zorgen dat alle woorden ook consequent op dezelfde manier gebruikt
gaan worden, zijn er keuzes gemaakt en nieuwe afspraken.
Helaas valt dat voor de Nederlandse taal soms wat onhandig uit.
Er zijn nu bijvoorbeeld functieomschrijvingen gemaakt voor onze ringmeesters en
onze “uitrustingscontrole-functionarissen” die voor ons wat verwarrend uitwerken.
Internationaal is een “Ringmaster” degene die oa zorgt voor controle van hoefbeslag
en harnachement en voor handhaven van regels op het wedstrijdterrein en de
stallen.
Internationaal gezien doet een “Ring Steward” het werk van onze nederlandse
ringmeesters.
Omdat de omschrijving van ringmeester in Nederland bij alle vormen van
paardensport min of meer hetzelfde is, blijven wij onze ringmeesters toch maar
gewoon ringmeesters noemen.
Alleen die vrijwilligers die in het buitenland óók wel eens ringmeesteren, moeten er
om denken dat ze daar dus “Ringstewards” heten……...
In Nederland doen voorlopig alleen juryleden het werk dat de FEIF aan “Ringmasters”
toeschrijft. Internationaal gezien is het mogelijk dat ook andere, die daartoe zijn
opgeleid dat werk doen, maar dat is tot nu toe in Nederland nog niet aan de orde. Als
blijkt dat er behoefte is aan een nieuwe of aparte naam voor degenen die die taken
uitvoeren, dan zullen we daar wat op verzinnen.
Verder :
-

Het woord “Test” wordt gebruikt voor wat wij een proef noemen
Het engelse woord “Class” wordt beperkt tot leeftijdsklasse
Telgangonderdelen:
Namen in de telgangonderdelen werden bij verschillende proeven door elkaar heen
gebruikt. Er is nu afgesproken dat allemaal recht te trekken en daarbij worden de
volgende termen gebruikt.

-

-

“Round” is doorgang.
o De P2 en de PP1 bestaan uit 2 doorgangen , de P1 en P3 uit 2 of 4 doorgangen
Elke doorgang telt een aantal “heats”, dit noemen wij starts, starters of startparen
(bij de P1 en P3)
Het woord “startgroup” wordt alleen nog gebruikt voor als er bv in de PP1 zoveel
starters zijn dat de deelnemers in 2 grote groepen worden ingedeeld die dan om de
beurt telkens 2 doorgangen rijden. (hier zit dus een addertje onder het gras, want wij
zijn gewend om in de ovaalbaanproeven ruiters die gelijk starten een startgroep te
noemen, dat blijft dus opletten.
Het woord “run” wordt nog gebruikt als in “A combination can have a fastest run.”

En tot slot: “dressage courts” heten in het Engels nu “arenas”

Regels tav banen, voorzieningen, officials en accommodaties:
Ring Stewards en Ring Masters)
- Onze ringmeesters heten dus Internationaal vanaf nu Ring Stewards.
- Er moeten voldoende “Ring Stewards” zijn om:
o de speaker te helpen bij het bewaken van de startvolgorde en het tijdschema;
o de speaker van informatie te voorzien over de hand waarop gereden wordt
en de volgorde waarin de gangen in de finales worden gereden
o de ruiters te informeren over het verloop van de lopende proef (current test)
of fokkerijshow
- En er moeten voldoende “Ring Masters” aanwezig zijn op wedstrijden om
o Hoefbeslagcontrole en controle van het harnachement en controle op de
aanwezigheid van wonden te doen na afloop van de proef
o Het inrijterrein in de gaten te houden
o Training faciliteiten en stallen te inspecteren
Ovaalbanen
- Ovaalbanen moeten een minimaal verloop van 1,5 % naar de binnenzijde van de
baan hebben. (Dit verloop is bedoeld voor afwatering.)
- Bestaande ovaalbanen hoeven niet te worden aangepast, en mogen een verloop van
maximaal 3,75% hebben op de lange zijdes en de korte zijdes tussen de bochten, en
een maximaal verloop van 7,5% in de bochten.
Ovaalbanen die gebruikt worden voor wereldkampioenschappen
- De binnenomtrek van de ovaalbaan moet 246,56 meter lang zijn en de baan moet
minimaal 4,5 meter breed zijn
Accomodatie voor alle juryleden
- Wedstrijdorganisatoren van WR wedstrijden zijn verplicht
overnachtingsmogelijkheden te bieden voor alle juryleden die daar om vragen

Aanpassingen in het NWR
De oude bepaling is weer toegevoegd dat op wedstrijden startnummers gedragen moeten
worden: er zijn nogal wat partijen die vinden dat ruiters ook op het voorterrein
gecontroleerd moeten worden op gedrag. Met meer dan 600 unieke deelnemer combinaties
is het nodig te zorgen dat combinaties herkenbaar zijn, zodat waarschuwingen bij de juiste
combinaties terecht komen. (nieuw artikel 28)
De sportcommissie

