Futurity klasser

Allmänna bestämmelser:
Åldersklasser:
• 5-åriga hästar
• 6-åriga hästar.
Tävlingsgrenar:
• Futurity Tölt
• Futurity Fyrgång
• Futurity Femgång,
Dessa tävlingsgrenar är inte officiella FIPO grenar utan är tänkta som vägledning och
en mjuk inkörning till tävlingsmiljön för unga framtida tävlingshästar.
Deltagande hästar:
Startberättigade hästar är samtliga ston, valacker och hingstar, 5 och 6 år gamla som är
registrerade i WorldFengur och har ett giltigt hästpass.
Utrustning:
Samma regler gäller om utrustning som vid officiella islandshästtävlingar.
Domare:
Två domare genomför bedömningen tillsammans. Behöriga domare är erfarna avels-, sportoch gæðingadomare. Bedömningen kommenteras löpande. I vissa fall kan den
kommenterande domaren hjälpa oerfarna ryttare.
Domarna borde vara utnämnda, när ansökan om godkännande av klasserna lämnas in.
När klasserna arrangeras i samband med en sporttävling godkänns de av sportledaren,
när de äger rum i samband med ett avelsevenemang godkänns de av avelsledaren.
Bedömning:
Betygsättning på skalan från 0-10 (enligt IPO Sport, då dessa klasser är för tilltänkta
framtida sporthästar).
Utöver detta ges poäng för allmänt uttryck, vilket inkluderar ridbarhet, kroppshållning,
smidighet, temperament och utstrålning.
Samtliga klasser genomförs med en häst åt gången på banan.
Kvalificering:
Ingen! Futurity klasserna borde dock annonseras ut på öppna turneringar för
islandshästar.

Klasser:
Futurity Fyrgång:
Hästar som anmäls till denna klass får inte starta i en annan gångartsklass på samma tävling.
Moment:
1. Tölt
2. Trav
3. Medelskritt
4. Galopp
Tempovariation är krav i tölt men även önskvärt/fördelaktigt i både trav och galopp
(dock inte upp till kapplöpningsgalopp). Två långsidor per gångart förutom ca en
långsida i skritt. Domarna kan även säga till om de har sett nog eller om de vill se mera
av någon gångart.
Bedömning:
Betyg för tölt väger dubbelt och poäng för allmänt uttryck tillkommer, summan delas med
sex.

Futurity Tölt
Hästar som anmäls till denna klass får inte starta i en annan töltklass på samma tävling.
Moment:
1. Valfritt tempo i tölt
2. Valfritt tempo i tölt med valfri tempovariation och eller tygelsläpp.
Ca två långsidor i varje moment. Mellan momenten ska det saktas ner till skritt och byta
varv. Domarna kan även säga till om de har sett nog eller om de vill se mera av något
moment.
Bedömning:
Betygen för tölt väger dubbelt, poäng för allmänt uttryck tillkommer och summan
delas med tre.
Allmänt om klassen:
Klassen är tänkt som förberedelse för start i T2 eller T3.
Vikten ligger framförallt på töltens kvalitet och i mindre utsträckning på
tempovariationen.

Futurity Femgång:
Hästar som anmäls till denna klass får inte starta i en annan gångartsklass på samma tävling.
Moment:
1. Tölt
2. Trav
3. Medelskritt
4. Galopp
5. Pass
Tempovariation är fördelaktig i tölt, trav och galopp. Varje gångart visas ca två långsidor
förutom skritt som visas ca en långsida. Domarna kan även säga till om de har sett nog
eller om de vill se mera av någon gångart.
Passen visas om möjligt på en passbana, då en gång fram och tillbaka.
På ovalbana visas passen två långsidor (som femgång F2).
Bedömning:
Poäng för tölt och pass väger dubbelt, poäng för allmänt uttryck tillkommer och summan
delas med 8.

