FEI lovastusa szabályok változása
1) A Lovas Világjátékokon a lovastusa terep szakasza 2018-tól három csillagos
szinten fog zajlani, a korábbi négycsillagos szint helyett.
2) A díjlovaglás és a díjugratás továbbra is négy csillagos szinten zajlik.
3) Továbbá ezentúl egy országból maximum 5 lovas vehet részt a Világjátékokon,
a korábban engedélyezett 6 helyett. Ettől függetlenül a csapatok még mindig
három vagy négy lovast indíthatnak az új (2020-tól érvényes) olimpiai
szabályokkal ellentétben.
4) Zászló büntetés:
•

Ha egy ló a terepszakaszon zászlón kívül ugorja meg az egyik ugrást, a lovas 50 hp
büntetést kap, a korábbi kizárás helyett.
A szabályhoz tartozó magyarázat szerint, ha egy ló megkísérel megugrani egy elemet
vagy akadályt, de esetleg a zászlón kívül került, a lovasnak két lehetősége van. Újra
megugorhatja az akadályt (ezzel automatikusan elfogadva a 20 hp büntetést), vagy
tovább mehet ismétlés nélkül (ebben az esetben 50 hp kap, ha tényleg zászlón kívül
ugrott a ló.)

•

A megfogalmazás arra vonatkozóan, hogy mi számít kitörésnek, továbbra is
változatlan.

5) A lovasok ezentúl nem kérdezhetik meg az akadálybírókat, hogy zászlón belül

ugrott-e a ló.
6) Szigorodó minősülés:
◦ Az új szabályzat szigorúbb minősülési követelményeket vezet be. A MER eléréshez a
párosok maximum 67 hibapontot érhetnek díjlovaglásban (55%), korábban ez 75 hp
volt (50%).
◦ A terepszakasz időhibapontjaira vonatkozóan is új szabály lépett életbe: egy-, két- és
háromcsillagon a MER eléréshez a párosok nem léphetik túl az alapidőt 75 mp-nél
(korábban 90 mp), négycsillagon 100 mp-nél (korábban 120 mp) több idővel.
7) Fedeles terepverseny szabályok
◦ A frissített szabályok egy része a beltéri terepversenyekre vonatkoznak. A versenynek
kétcsillagos szinten kell zajlania alapidővel, a lovasoknak pedig A vagy B
besorolásúaknak kell lenniük, vagy 3 MER eredménnyel kell rendelkezniük
háromcsillagon a versenyt megelőző két évben.
8) Egyéb változások:
◦ Gerincvédő használata kötelező a terepakadályokon történő edzések során is.
◦ A díjlovas négyszögnek nem kell teljesen zártnak lennie.
◦ Görgős sarkantyúk is engedélyezettek.
◦ Ha a CIC számokban nincs első lószemle, a lovak érkezésekor a hivatalos FEI
állatorvos által tartott vizsgálat során ezentúl ügetésben is meg kell vizsgálni a
lovakat.

