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Umsókn um heimsmet1
SEM STAÐFESTIST AF FEIF
250m skeið (P1)

Skeiðgrein

100m flugskeið (P2)
150m skeið (P3)

Hestur/knapi

Nafn

FEIF ID/Þjóðerni knapa

Hestur
Knapi

Skráður tími

Rafræn tímamæling
Tími

(í sekúndum með 2 aukastöfum)

___ ___ . ___ ___

Mót
Dagsetning og tími
Staðsetning
Land

Starfsmenn/knapi

Nafn

Undirskrift

Yfirdómari2
Mótsstjóri
Knapi

Innsent af
Nafn
Hlutverk
Netfang
Sími
Farsími

1

Vísun í reglur FEIF (Sport Rules and Regulations) S3.5.1.9

2

Með undirritun sinni á þetta eyðublað, staðfestir yfirdómari að hann/hún hafi yfirfarið allar mælingar og tækjabúnað og
að mælingar mælingar hafi verið gerðar áður en búnaðurinn var færður og að þær endurspegli aðstæður þegar
metspretturinn var farinn, sem best.
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Braut
Nákvæm lengd brautar (tímamæld lengd,
a.m.k. einn aukastafur) og dags mælingar3

_______ . ___m

Nákvæm breidd brautar (tímamæld lengd,
a.m.k. einn aukastafur)

_____ . _____m

Halli brautar undir 0.2%

Start box notuð (aðeins P1 and P3)

____ / ____ / 20____

já
nei
já (myndir framan og aftan fylgi)
nei

Tímatökubúnaður sem notaður var
(merki/teg)
innrauður geisli
Hvernig var tímatökubúnaður ræstur í starti?

rofi tengdur við start box (mynd fylgi)
annað (lýsing og mynd fylgi)
innrauður geisli

Hvernig var tímatökubúnaður ræstur á
marklínu?

háhraða myndavél (mynd frá
endamarki fylgi)
annað (lýsing og mynd fylgi)

Ef einn eða fleiri innrauðir geislar voru
notaðir, hversu hátt frá jörðu var staðsetning
þeirra?

_____ . _____m

Vindhraði í hlaupaátt á meðan spretti stóð4

_____ . _____m/s

Tegund vindmælingar sem notuð var
Braut og tímatökubúnaður samþykktur af
yfirdómara

viðurkenndur vindmælir við miðja braut
annað (lýsing og mynd fylgi)
já
nei

Spretturinn
Var spretturinn framkvæmdur á allan hátt í
samræmi við FEIF Sport Rules &
Regulations?
Fjöldi hesta í þessum tiltekna spretti
Hafa komið upp athugasemdir eða mótmæli
við þennan sprett?

já
nei
_________
já
nei

Vinsamlegast skannið eyðublaðið og sendið ásamt nauðsynlegum fylgiskjölum til:
Sportleiðtoga FEIF (sport@feif.org) ásamt afriti til skrifstofu (office@feif.org)

3

Braut skal mæld áður en tímatökubúnaður og startbox (ef við á) eru færð. Mælingar skulu endurspegla nákvæmar
aðstæður þegar spretturinn var farinn.

4

Vindhraða ætti að mæla um leið og spretturinn fer fram. Skrifið skýringu með eyðublaði þessu, hafi vindhraði verið
mældur á annan hátt eða á öðrum stað en við hlið skeiðbrautar á miðja vegu við tímamældan kafla.

