Reglement dressuurwedstrijden

Paardensport vereniging “De Hoefslag”

Regels KNHS zijn leidend in samenhang met onderstaand reglement van
Paardensport vereniging De Hoefslag
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1

Algemeen wedstrijdreglement
1.1

Inschrijving en einde inschrijving
De aankondigingen van de wedstrijden zullen op het prikbord in de foyer bij de manege
hangen. De inschrijving gebeurt door het invullen van je naam en de naam van het paard of
pony. Acht dagen voor de wedstrijd om 16:00 uur stopt de inschrijving, dus zaterdag om
16:00 uur.
Je kunt ook een e-mail sturen aan secretariaat@psvhoefslag.nl met een duidelijke
vermelding van de datum van de wedstrijd, je naam, de naam van het paard of pony en de
klasse waarvoor je je inschrijft. De inschrijving eindigt op dezelfde tijd als de inschrijving in
de foyer, dus zaterdag om 16.00 uur.
Je schrijft je gedurende de wintercompetitie altijd in met hetzelfde paard of pony. Als het op
de wedstrijddag gebeurt dat je niet op je paard of pony kunt rijden, door bijvoorbeeld ziekte,
dan beslist de wedstrijdleider op welk paard of pony je kunt starten.
Er mag 1x deelgenomen worden op een manegepaard of pony. Er mag wel meerdere keren
gestart worden op een eigen paard of pony, het is dan niet toegestaan om in dezelfde
categorie te starten.

1.2

Startkaarten
De dressuurwedstrijd is een onderlinge wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijd dien je
lid te zijn van PSV de Hoefslag. Bij inschrijving dien je op de wedstrijddag een startkaart op
te halen om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. De startkaarten kunnen op de dag van
de wedstrijd worden afgehaald vanaf 9:45 uur en worden verkregen na betaling.
Let op voor de Actieve leden geldt voor de wedstrijden een korting. Voor passieve- en nietleden is het ook mogelijk om een dag-lidmaatschap te kopen. Deze kun je kopen bij een
startkaart, hiervoor geldt een speciaal tarief.
Informatie hierover kun je verkrijgen bij het secretariaat.

1.3

Het Parcours
Op de dag van de wedstrijden één uur voor tot een half uur na de wedstrijden, behoren de
beiden binnen-bakken, de poetsplaats en de binnenplaats en de grote stal tot het parcours.
Het parcours valt onder de verantwoording van PSV De Hoefslag en daarom zal er toezicht
worden gehouden. Alle aanwijzingen en instructies van de vrijwilligers van PSV de
Hoefslag die op die dag werkzaam zijn dienen strikt te worden opgevolgd.
Indien men het niet eens is met een van de vrijwilligers wordt er niet in discussie getreden
met deze maar wendt u zich alleen tot de wedstrijdleiding. Op de dag van de wedstrijd zal
bij een geschil de wedstrijdleider een bindende uitspraak doen.

1.4

Poetsplaats
Alle paarden en of pony's dienen in de stal verzorgd te worden en te worden opgezadeld.
Deelnemers die deelnemen met een paard van buiten manége Hooijen kunnen gebruik
maken van de poetsplaats op aanwijzing van de ringmeesters.
De poetsplaats is geen parkeerplaats. Daarom mag een paard of pony maximaal de tijd op de
poetsplaats staan die nodig is om het paard te zadelen en te verzorgen. Manegepaarden
mogen op aanwijzingen van de stalmeester gepoetst worden, het is echter uitdrukkelijk
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verboden om de manen en/of staart te vlechten.
2

Wedstrijdregels
2.1

Commandant (voorlezer)
Voor de manegepaarden en pony’s geldt dat de proef word voorgelezen door een
aangewezen commandant.
Voor ruiters met een eigen paard is het mogelijk een eigen commandant aan te wijzen.
Vanaf de klasse L1 geldt voor alle deelnemers dat ze zelf voor een eigen commandant
moeten zorgen.
Indien men gebruik maakt van een eigen commandant dan dient dit bij de inschrijving
vermeld te worden door in het desbetreffende vak EV te zetten. De ruiter dient zelf zorg te
dragen voor het tijdig aanwezig zijn van de eigen commandant bij aanvang proef. De
minimumleeftijd van de voorlezer moet 16 jaar zijn.

2.2

Kleding
Zie KNHS wedstrijdreglement.

2.3

Inrijden
Inrijden is verplicht.
Een paard dat niet ten minste éénmaal voor een proef minimaal 10 minuten is ingereden mag
niet deelnemen aan de wedstrijd.
De stalmeester zorgt ervoor dat het paard of pony op tijd aanwezig is voor het inrijden of de
proef.
Ieder paard of pony wordt ingereden door een ruiter die gekleed is volgens de regels. (zie
2.2)
Eigen paarden moeten door de deelnemer zelf worden ingereden. Voor manegepaarden en
pony’s geldt dat deze door een deelnemer wordt ingereden. De wedstrijdleiding zal dit
aangeven.
De ringmeesters geven aanwijzingen voor het inrijden, deze dienen altijd opgevolgd worden.
Tijdens het inrijden mag alleen in de bak aanwezig zijn; ruiter met paard of pony en de
ringmeester. Je mag dus niet zomaar de bak inlopen, altijd overleggen met de ringmeester.
Als de proef in de grote bak gereden wordt, wordt er in de kleine bak ingereden.
Als de proef in de kleine bak gereden wordt, wordt er in de grote bak ingereden.

2.4

Tijdens de proef
Tijdens de proef in de grote bak; De ruiter te paard of pony is aanwezig in de bak. De
commandant staat aan de rand (buitenkant) voor te lezen.
Publiek mag aan de bakrand toekijken, mits ze geen overlast veroorzaken.
Tijdens de proef in de kleine bak; De ruiter te paard of pony, de commandant en een
(eventuele) begeleider zijn aanwezig in de bak.
Publiek mag boven in de foyer toekijken.
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2.5

Binnen gaan voor de proef
De ringmeester geeft aan wanneer de ruiter de bak in mag gaan om zijn/haar proef te gaan
rijden.

2.6

Einde van de proef
De ringmeester geeft aan wanneer de ruiter de bak moet verlaten. Voor eigen paarden geldt
dat het paard door de ruiter zelf moet worden uitgestapt. Houdt met het uitstappen rekening
met diegenen die de proef nog moeten rijden. Voor de manege paarden geldt dat de
volgende deelnemer mag opstappen om in te gaan rijden. Ten alle tijden moeten de
aanwijzingen van de ringmeester opgevolgd worden.

2.7

Tijden en starttijden
Starttijden van de verschillende categorieën en inrijden, zullen in de loop van de week van
de wedstrijd worden aangegeven op het prikbord en of de site van de vereniging. Tijdens het
verloop van de wedstrijd kunnen deze verschuiven. Dit dienen de ruiters zelf bij te houden.
De wedstrijdleiding zal verschuivingen zoveel als mogelijk voorkomen.
Alle ruiters dienen ten minste een half uur voor het inrijden van hun categorie aanwezig te
zijn om hun startkaart op te halen.
Alle ruiters met paard of pony dienen 10 minuten voor het inrijden van hun categorie gereed
te zijn en klaar te staan.
2 minuten voor aanvang van de individuele proef, dienen de ruiter te paard of pony en de
eigen commandant gereed te staan en zich te melden bij de ringmeester die bij de deur staat.

3

Disciplinereglement Dressuur
Voor de wedstrijden zelf gelden de regels zoals die door de KNHS zijn opgesteld.
Deze kunt u vinden op de site van de KNHS.

4

Wintercompetitie
De wintercompetitie bestaat uit vijf individuele wedstrijden. Iedere wedstrijd wordt
afzonderlijk beoordeeld en heeft een eigen dagprijs per categorie.
4.1

Datums en gereden proef
De wedstrijd datums van de vijf wedstrijden voor de wintercompetitie en de proeven die op
die datum verreden worden staan op het mededelingenbord.
De wedstrijddatums kunnen door onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden.

4.2

Eindklassement per categorie
De vier beste resultaten, waaronder de finalewedstrijd, gelden voor de
winterkampioenschappen van iedere categorie, het slechtste resultaat vervalt. Ruiters die
minder dan vier wedstrijden rijden of niet aan de finale wedstrijd mee doen, komen niet in
aanmerking voor de wintercompetitie.
In geval van een ex-equo dan is het resultaat van de finale wedstrijd doorslaggevend.
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4.3

Deelname wintercompetitie
Er is sprake van een wintercompetitie en deelname aan het winterkampioenschap op het
moment dat er drie combinaties binnen een groep starten. Het bestuur kan beslissen om
bepaalde startgroepen samen te voegen zodat er competitie mogelijk is. Dit geldt zowel voor
manegepaarden als eigen paarden en pony’s. Na de tweede dressuurwedstrijd worden de
definitieve startgroepen vormgegeven. Daarna volgen er geen wijzigingen meer. Als er dan
nog deelnemers afhaken waardoor er geen drie combinaties overblijven wordt er niets meer
aangepast.
Deelnemers met een eigen paard/pony kunnen worden ingedeeld in de competitie tussen
manegepaarden of pony’s. Mits er geen drie combinaties binnen een groep met eigen
paard/pony starten.
Vanaf de klasse L1 kunnen junior en senior ruiters samen worden ingedeeld in een
startgroep om zo competitie mogelijk te maken.

5

Tijdens de wedstrijden
PSV De Hoefslag vertrouwt erop dat de veiligheid van alle kinderen op de wedstrijddag
gewaarborgd wordt. Dit houdt in dat er op het gehele parcours geen herrie of onrust is.

6.

AVG
In het kader van de AVG gaan actieve leden, passieve leden en niet-leden akkoord met het
verstrekken van hun gegevens voor lidmaatschap of eenmalige deelname aan een wedstrijd.
Tevens zijn deelnemers akkoord met eventuele foto's die door het bestuur van PSV de
Hoefslag gemaakt worden tijdens de wedstrijddag voor gebruik op de website. PSV de
Hoefslag is niet verantwoordelijk voor verspreiding van foto's die door derden gemaakt
worden.

Pagina 5 van 5

