Virtuelle stævner 2021, gælder fra 1/4/2021
Sportskomiteen og Dommerudvalget tilbyder igen muligheden for at afholde stævner virtuelt i
stævnesæsonen 2021, så længe der er et forsamlingsforbud, der gør det umuligt at afholde fysiske stævner.
Bemærk venligst, at der er kommet ændringer til hvilke klasser, man kan ride alt efter om man rider på 250
m ovalbane eller mindre ovalbane, ridehus eller ridebane.
Et virtuelt stævne er et stævne, hvor den enkelte rytter uploader en film med sit program - tölt eller
gangartsklasse. Der rides efter FEIF Rules and Regulations.
Filmen bedømmes ud fra FEIF guidelines af 3 – 5 uddannede dommere, hvor der gives delkarakterer og
konstruktive kommentarer på dommersedlerne for de enkelte opgavedele og en totalkarakter for
programmet.
Stævner/baner: Stævnerne skal være delt op, dvs. et stævne/klasse foregår enten på en 250 m ovalbane
eller på en 20x40 bane/ridehus 20x60 bane/ridehus eller 200 m ovalbane. Man kan afholde klasser både på
250 m ovalbane og på mindre baner, men disse skal være delt op.
Klasser: Det er op til den enkelte arrangør, hvorvidt de vil udbyde virtuelt stævne med en eller flere klasser.
Hvis deltagerne vælger at ride på en af de godkendte (se DI hjemmeside) 250 m ovalbaner, så skal klasserne
rides som beskrevet i Rules and Regulations, dog rides alle klasser med en rytter ad gangen.
Hvis deltagerne vælger at ride på 20x40 bane/ridehus 20x60 bane/ridehus eller 200 m ovalbane, kan der
startes i følgende klasser TX, TY, TZ, GX, GY og GZ. Se beskrivelser af klasser her.
Udstyrskontrol: Da dommerne ikke er fysisk til stede, kan der ikke foretages udstyrskontrol, men reglerne
for udstyr skal naturligvis overholdes.
Udførelse: Ved begyndelse og afslutning af programmet på den valgte kortside, hilser rytteren ved at nikke
tydeligt. Gangarterne/opgaverne bedømmes af uddannet sports-/GK-dommer baseret på judges guidelines.
Dommersedler og afgivning af karakter: Det aftales med dommerne ved bookning, SK vil anbefale direkte
indtastning i IcetestNG (se vejledning)
Rytterlicens: D-licens, højere, eller klublicens.
Rangliste: ingen
Antal ryttere pr. stævne pr. dag: Ved udelukkende tölt klasser kan der udbydes 40 starter. Ved stævner
med både tölt klasser og gangarts klasser eller ved stævner med udelukkende gangarts klasser kan der
udbydes 30 starter.

Krav til filmen:
For at dommerne kan give den mest korrekte bedømmelse af programmet skal:
* Filmen være optaget med rolig hånd eller stativ fra midten af banen.

* Der må ikke være klippet i filmen.
* Der må ikke være musik.
* Filmen skal være af høj kvalitet, mindst 720p (ikke sløret eller ekvipagen er filmet for/bag fra.
* Der må ikke ændres zoom undervejs.

