REGLEMENT
Leer paardrijden met plezier deel 2 (zilver)
Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van
de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop staan.
Voor deelname aan het niveau zilver geldt dat het paard/ de pony gestart mag worden vanaf 1 april
van het jaar waarin het paard/ de pony, de 4-jarige leeftijd heeft bereikt. Voor het niveau B en L in
eventing geldt dat een 4-jarig paard / pony daarin gestart mag worden vanaf 1 augustus van het jaar
waarin het paard / de pony 4 is. Om deel te nemen aan de ruiteropleiding zilver hoeft niet eerst de
ruiteropleiding brons te zijn afgerond. De manegehouder/ instructeur bepaalt het niveau waarop wordt
ingestroomd. Voor het behalen van een diploma op dat niveau dient alle voorgaande theorie met een
voldoende te zijn afgerond. Ruiters met een klassering in de wedstrijdsport mogen altijd instromen tot
en met het niveau van hun wedstrijdsport klassering. Er kan alléén een speld behaald worden
wanneer alle theorietoetsen en proeven behorend tot de ruiteropleiding met goed gevolg zijn afgerond
tot en met het niveau dat recht geeft op een speld.
Artikel 1
Kledingvoorschriften van de ruiter in dressuurproeven, springen en eventing;
a.
Een volgens de geldende wettelijke norm goedgekeurd veiligheidshoofddeksel is verplicht
voor iedereen die op een paard zit (ook verplicht bij het losrijden of inspringen).
b.
Een wedstrijdtenue bestaande uit een rij-jas, type colbert met een overhemd, dressuurblouse
of (wedstrijd) shirt met hoge boord of kol met een witte, beige of gele rijbroek. Ook mag er
gereden worden in een manegetenue (effen sweater of bodywarmer evt. met logo in
combinatie met een overhemd of shirt met lange mouwen. Het manegetenue is vrij van kleur
wat betreft rijbroek en bovenkleding.) of een verenigingstenue.
Bij warme weersomstandigheden mag je besluiten de rij-jas tijdens de proef uit te laten en dan
in zomertenue (lichtgekleurde blouse, of shirt met korte of lange mouwen, het dragen van een
bodywarmer is hierbij toegestaan) te rijden.
Tijdens de cross is het dragen van een bodyprotector verplicht. Er hoeft geen wedstrijdtenue
(jasje, blouse en witte, beige of gele rijbroek te worden gedragen zoals tijdens de dressuur of
het springen gedragen wordt. Wel moet de kleding veilig zijn waarbij loshangende kleding en
los lang haar niet is toegestaan. Ook is een rugnummerdrager verplicht.
c.
Een overhemd, dressuurblouse of shirt moet lange of korte mouwen hebben en een hoge
boord of kol.
d.
Een paar rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met gelijk gekleurde, gladleren/gladde
kunstleren chaps (zonder franjes).
e.
Het is toegestaan om met een bodyprotector en/of airjacket te rijden tijdens de wedstrijd.
f.
Het gebruik van een oornetje/neusnetje is toegestaan.
g.
De maximale toegestane lengte van een springzweep is 75 cm, een dressuurzweep voor
pony’s mag maximaal 100 cm en voor paarden 120 cm lang zijn inclusief slag. Bij
springproeven is alleen een zweep van maximaal 75 cm toegestaan. Overmatig of verkeerd
gebruik van zweep, teugels en/of sporen wordt bestraft met een waarschuwing. Na één
waarschuwing volgt uitsluiting.
h.
Ruiterpaspoorthouders die deelnemen aan de proevendagen dienen voor het rijden van de
proef hun (geldige) Ruiterpaspoort in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat. De
geldigheidsduur is 1 jaar vanaf de afgifte- of ingangsdatum. Na het eerste jaar is het
Ruiterpaspoort geldig vanaf de datum van het plaatsen van de jaarzegel voor het nieuwe jaar
en nadat de manegehouder/ organisatie zijn bedrijfsstempel over de jaarzegel heeft geplaatst.

Artikel 2
a.
Het paard dient te zijn opgetoomd met een deugdelijk, goed passend en in behoorlijke staat
van onderhoud verkerend zadel, hoofdstel en bit (een trens-optoming). De sportaanbieder
bepaalt t/m F15 of het harnachement van het paard is toegestaan.
b.
Beenbeschermers, sporen en een martingaal (mits goed afgesteld), zijn toegestaan t/m F15
dressuur (met toestemming van de sportaanbieder) en in alle niveaus springen en eventing.
c.
In de dressuur is alléén het gebruik van een martingaal als hulpteugel toegestaan t/m F15
(mits goed afgesteld).
d.
Voor de niveaus vanaf B in alle disciplines geldt het wedstrijdreglement van de betreffende
discipline.
e.
Een bitloze optoming is in de dressuur toegestaan in alle niveaus en in de andere disciplines
alleen toegestaan met toestemming van de sportaanbieder. Afbeeldingen van toegestane
bitten en hoofdstellen zijn te vinden op de website van de KNHS in de reglementen van de
betreffende dsiciplines.
f.
Voor de veiligheid mag een beugelriem om de hals van het paard worden bevestigd.
Dressuur
Artikel 3
De proeven F13, F14 en F15 hebben een a en b versie, de wedstrijdorganisatie bepaalt welke proef
en versie wordt gereden. De overige niveaus bestaan uit 4 proeven. Ook hier bepaalt de
wedstrijdorganisatie welke proef er gereden wordt.
Artikel 4
Bij het beoordelen van de dressuurproeven vanaf F13 houdt een jurylid het “scala van africhting” aan
als richtlijn. De proeven F13, F14, F15 zijn overgangsproeven, waarin steeds meer naar de combinatie
als geheel wordt gekeken. Op de protocollen staat aangegeven welke oefeningen nageeflijk gereden
dienen te worden. Het rijkunstige gaat voor de absolute juistheid van het figuur of de exacte plaats van
de uitvoering. De onderdelen in dressuur worden gewaardeerd van 0 tot en met 10.
Een proef wordt beoordeeld door middel van het toekennen van cijfers, variërend van 0 t/m 10, waarbij
0 het slechtste cijfer is en 10 het beste cijfer. Het toekennen van halve punten is toegestaan.
Bij het beoordelen wordt uitgegaan van het hoogst mogelijke cijfer. Alles wat minder goed gaat wordt
hierop in mindering gebracht. Het cijfer van een onderdeel zakt bijvoorbeeld als de aanleuning niet
behouden blijft, of het paard ritme verliest. Het commentaar dat een jurylid op het protocol vermeldt,
geeft weer wat hij of zij heeft opgemerkt en is erop gericht de ruiter te helpen de volgende keer een
hoger cijfer te halen.
10 - uitmuntend
Absolute perfectie. De gevraagde beweging wordt exact op de juiste
wijze op de juiste lijn van punt tot punt uitgevoerd. Aan alle
voorwaarden zoals beschreven in het ‘scala van de africhting’ is tot in
de uiterste perfectie voldaan.
9 - zeer goed
De gevraagde beweging wordt exact op de juiste wijze op de juiste lijn
van punt tot punt uitgevoerd. Aan alle voorwaarden, beschreven in het
‘scala van de africhting’, is tot bijna in de perfectie voldaan.
8- goed
Precies en op de juiste lijn uitgevoerde oefening. Aan de voorwaarden
zoals beschreven in het ‘scala van de africhting’ wordt ‘goed’ voldaan.
7- tamelijk goed
Tamelijk precies en op de juiste lijn uitgevoerde oefening. Aan de
voorwaarden zoals beschreven in het ‘scala van de africhting’ wordt
‘tamelijk goed’ voldaan.
6 - bevredigend
Of de gevraagde oefening wordt exact en precies uitgevoerd, maar er
zijn wat zwakheden in de basis van het ‘scala van de africhting’, of de
gevraagde oefening wordt te weinig precies en exact uitgevoerd, maar
er blijken wel goede basisvoorwaarden van het ‘scala van de
africhting’ aan ten grondslag te liggen.

5 - matig

4 - onvoldoende

3 - tamelijk slecht
2 - slecht
1 - heel slecht
0 - niet getoond

Of de gevraagde oefening wordt tamelijk exact en precies uitgevoerd,
maar er zijn wat duidelijke zwakheden in de basis van het ‘scala van
de africhting’. Of er zijn tamelijk ernstige fouten, maar er blijken wel
tamelijk bevredigende basisvoorwaarden van het ‘scala van de
africhting’ aan ten grondslag te liggen.
Of de gevraagde oefening wordt minder exact uitgevoerd, en er zijn
duidelijke zwakheden in de basis van het ‘scala van de africhting’. Of
er zijn duidelijke fouten, maar er blijken wel tamelijk bevredigende
basisvoorwaarden van het ‘scala van de africhting’ aan ten grondslag
te liggen.
Weinig precies uitgevoerde oefening met serieuze problemen in de
basis van het ‘scala van de africhting’.
Weinig precies uitgevoerde oefening met zeer ernstige problemen in
de basis van het ‘scala van de africhting’.
De uitgevoerde oefening is nauwelijks meer te herkennen. Het paard
verzet zich, stormt weg, deinst achterwaarts, etc.
Hier is geen enkel fragment van de oefening uitgevoerd.

Artikel 5
Tot en met niveau F15 wordt een vergissing in de proef als volgt bestraft:
· 1e maal = 2 punten aftrek
· 2e maal = 4 punten aftrek (totaal –6)
· 3e maal = 8 punten aftrek (totaal –14)
· 4e maal = uitsluiting
(gang- of overgangsfouten zijn geen vergissingen in de proef maar komen in het betreffende cijfer tot
uitdrukking)
Artikel 6
a.
Bij een val van de ruiter of paard volgt uitsluiting en zal de ruiter de ring te voet verlaten.
Indien de ruiter deel wil nemen aan de tweede proef is dit toegestaan mits de ruiter hiertoe in
staat wordt geacht en met een minimale tussenpauze van één deelnemer.
b.
Buiten de ring komen wordt t/m F15 beoordeeld als een vergissing.
Artikel 7
a.
Voor de proeven F13, F14 en F15 geldt dat men in aanmerking komt voor een promotiepunt
wanneer er 210 protocolpunten of meer zijn behaald. Per proef kan er maximaal 1
promotiepunt worden behaald.
b.
Bij de ruiteropleiding niveau B, L1 en L2 komt men in aanmerking voor promotiepunten als
men 180 protocolpunten of meer behaalt. Zie tabel hieronder;
Puntentotaal

Percentage

Aantal promotiepunten

210 punten of hoger

70% of hoger

3 promotiepunten

Van 195 tot 210 punten

65 – 70%

2 promotiepunten

Van 180 tot 195 punten

60 – 65%

1 promotiepunt

Van tot 180 punten

50 – 60%

Geen promotiepunten

c.

Bij de F13, F14 en F15 zijn minimaal 3 promotiepunten en maximaal 5 promotiepunten nodig
om door te gaan naar de volgende proef. Bij de niveaus B, L1 en L2 zijn minimaal 10

d.

promotiepunten en maximaal 30 promotiepunten nodig om door te gaan naar het volgende
niveau.
Het is mogelijk om versneld te promoveren naar een hoger niveau zonder hiervoor alle
promotiepunten te hebben behaald (bijvoorbeeld van F14 naar L1). Dit kan alléén wanneer de
instructeur daar toestemming voor geeft. Voor het behalen van de diploma’s moeten wel de
theorietoetsen van ieder niveau met goed gevolg zijn afgelegd.
Bij het opmaken van een klassement wordt, wanneer meerdere ruiters op het protocol
hetzelfde aantal punten hebben in het kopje totaal, eerst gekeken naar het onderdeel:

Klasse t/m L2

Eerst op grond
van onderdeel

Vervolgens op grond
van onderdeel

Alle

Het rechtgerichte, ontspannen en in
Aanleuning gaande paard

Rijvaardigheid en harmonie

Ontspanning van ruiter en paard

Rijvaardigheid en harmonie

F13,F14 en F15

e.
f.
g.

h.

Wanneer er na deze punten nog geen verschil is in de plaatsing dan worden deze ruiters gelijk
geplaatst. De volgende plaatsing wordt dan niet gegeven.
Aan een aantal even proeven zijn diploma’s verbonden. De wedstrijdorganisatie dient de
diploma’s aan te vragen zodat deze kunnen worden uitgereikt aan de ruiter.
Het diploma wordt toegekend indien de praktijk en de theorie beiden voldoende zijn, met een
maximum van 3 fouten in de toets.
Indien er in de toets meer dan 3 fouten worden gemaakt, dan moet de toets over worden
gedaan op een volgende wedstrijddag. Indien de 2e keer wederom onvoldoende is, dan moet
het geheel overgedaan worden (dus de proef en de toets).
Bij de volgende proeven behoren theorie-examens: F15, B nr. 6, L1 nr. 10, L2 nr. 14.

Springen
Artikel 10
a.
De schetsen van de voorgeschreven parcoursen die worden verreden zijn te vinden op
www.knhs.nl.
b.
Er mag afgeweken worden van de voorgeschreven parcoursen indien de parcoursbouwer een
parcoursbouwerlicentie heeft.
c.
Het maximaal aantal te rijden parcoursen (exclusief barrages) van een paard/pony met het
oog op paardenwelzijn is vier voor de BB niveaus en maximaal 2 per dag voor de niveaus B
en L.
Artikel 11
a.
Springproeven worden zowel in het eerste parcours als in de barrage beoordeeld op fouten en
stijl voor de niveaus BB en B.
b.
Voor het niveau BB60 en BB70 geldt;
Voor de deelnemers zonder fouten (springfouten, weigeringen, vergissingen of tijdfouten) en
met een minimaal stijlcijfer van 50 is er optioneel een barrage welke wederom op stijl wordt
beoordeeld. In de optionele barrage wordt voor het Binnenkomen, groeten en algehele
verzorging het cijfer uit de eerste ronde overgenomen.
·· Bij een score van 60 tot 75 punten behaalt de ruiter 1 promotiepunt.
·· Bij het behalen van 75 punten of meer behaalt de ruiter 2 promotiepunten.
c.
De niveaus vanaf BB80 worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement springen.
Springfouten worden beoordeeld volgens tabel A en niet als aftrek op het stijlcijfer

meegenomen. Voor de foutloze deelnemers is er mogelijk een barrage welke wederom op stijl
wordt beoordeeld. Indien er geen barrage is, is het resultaat in het eerste parcours bepalend.
Voor BB80, BB90 en B geldt;
·· Een combinatie krijgt 1 promotiepunt bij een foutloos parcours en een stijlcijfer van 60 tot
75.
·· Een combinatie krijgt 2 promotiepunten bij een foutloos parcours en een stijlcijfer van 75 of
hoger.
·· Een combinatie krijgt 1 promotiepunt bij 1 t/m 4 strafpunten en een stijlcijfer van 75 of
hoger
Onderdelen in het springen t/m B-niveau worden gewaardeerd van 0 tot en met 10.
Het toekennen van halve punten is toegestaan.
0 = niet uitgevoerd
6 = voldoende
1 = zeer slecht
7 = tamelijk goed
2 = slecht
8 = goed
3 = tamelijk slecht
9 = zeer goed
4 = onvoldoende
10 = uitmuntend
5 = matig
In de springproeven t/m B-niveau wordt de ruiter op de volgende onderdelen beoordeeld:
·· Wijze van rijden (x 5).
·· Houding en zit (x 4).
·· Binnenkomen, groeten en algehele verzorging (x 1).
·· Het maximaal te behalen aantal punten is 100.
De beoordeling wordt gedaan aan de hand van de criteria in de volgende tabel.

d.

e.

f.

60 en 70 cm, BB80, BB90 en B

Niveau
Beoordelingscriteria

Grondtempo (het vloeiende ritme van de galop)
De wijze
rijden

van

(x5)

Houding en zit
(x4)

Groeten,
binnenkomen en
algemene
verzorging
(x1)

Correct aanrijden van de hindernissen:
-Loodrecht op het midden van de sprong
-Vloeiende wendingen
-In de goede galop door de wendingen
-Correcte stelling en buiging
-Passend bij de sprong rijden

De ruiter moet soepel en in balans zitten:
- Paard voldoende vrij geven op de sprong
- Mee in de beweging met het paard
- Stil onderbeen
- Lage hak
- Stilzitten voor en op de sprong..
- Hulpen moeten subtiel maar wel effectief zijn.
Halthouden richting jury en stilstaan. Beide teugels en eventuele zweep
in de linkerhand, rechterhand naar beneden achter het dijbeen en knikken
met het hoofd. (geldt alléén voor 60 en 70 cm)
Verzorging van kleding, harnachement en paard. Geldt voor alle niveaus
t/m B

Artikel 12
Door middel van een belsignaal geeft de jury aan wanneer de ruiter mag starten of moet stoppen.
Tevens geeft de jury door middel van een belsignaal aan wanneer zich een onveilige situatie voordoet
(hindernis omgevallen bijvoorbeeld) of als de ruiter wordt uitgesloten.
Voor de niveaus t/m B geldt dat voor de deelnemers zonder fouten (springfouten, weigeringen,
vergissingen of tijdfouten) en met een minimaal stijlcijfer van 50 er optioneel een barrage is welke
wederom op stijl wordt beoordeeld. In de optionele barrage wordt voor het binnenkomen, groeten en
algehele verzorging het cijfer uit de eerste ronde overgenomen.
Het maximaal aantal te rijden parcoursen (exclusief barrages) van een paard/pony met het oog op
paardenwelzijn is vier voor BB niveau en maximaal 2 voor de niveaus B en L.
In de springproeven worden fouten als volgt bestraft:
Voor de niveaus BB60 en BB70 geldt het volgende;
In de springproeven worden fouten als volgt bestraft.
a.
Per afgeworpen balk worden 4 punten van het stijlcijfer afgetrokken.
b.
Weigering, vergissing, springen van een verkeerde hindernis, rijden van een volte, starten
voor startsignaal (de bel) en dergelijke geeft 4 aftrekpunten van het stijlcijfer.
c.
Het maximale aantal weigeringen is 3, daarna is de ruiter uitgesloten voor de prijzen. Indien
het wedstrijdschema het toelaat, mag de jury toestaan dat het parcours als oefening wordt
afgemaakt.
d.
Op de parcourstekening staat een maximale tijd genoteerd. Bij het overschrijden van de
maximale tijd worden er 2 punten van het stijlcijfer afgetrokken.
e.
Bij een val van de ruiter of paard volgt uitsluiting en zal de ruiter de ring te voet verlaten.
Indien de ruiter nog een keer deel wil nemen aan het parcours is dit toegestaan mits de ruiter
hiertoe in staat wordt geacht en met een minimale tussenpauze van één deelnemer. Deze
tweede start is niet voor de prijzen.
Voor de proeven vanaf BB80 geldt;
Fouten worden met strafpunten of met uitsluiting bestraft. Het aantal weigeringen is een optelsom van
de weigeringen over het gehele parcours.
Eerste weigering (indien als gevolg van de
4 strafpunten
ongehoorzaamheid de hindernis hersteld moet worden
vindt er een tijdcorrectie van 6 seconden plaats).
Tweede weigering
8 strafpunten

Een vergissing in het parcours, het springen van een
verkeerde hindernis (deze moet wel hersteld worden),
Het starten voor het startsignaal of het rijden van een
volte in het parcours
Afgeworpen balk of omverwerpen van een hindernis bij
het springen
Val van paard of deelnemer of van beide

4 strafpunten

Derde weigering

Uitsluiting

Overschrijding van de toegestane tijd (incl. barrage
klasse BB en B op stijl)

1 strafpunt voor iedere 4 seconden of begonnen
4 seconden

Overschrijding van de toegestane tijd in de beslissende
barrage wanneer deze op tijd wordt verreden

1 strafpunt per begonnen seconde

Overschrijding van de tijdslimiet

Uitsluiting

4 strafpunten
Uitsluiting

Artikel 13
De plaatsing van de ruiters wordt als volgt gedaan:
BB60 en BB70;
a.
De ruiter met de hoogste totaalscore bij elkaar opgeteld is de winnaar. Daarna komen de
ruiters die geen barrage hebben gereden.
b.
Bij een gelijke eindstand is het cijfer in de barrage voor “de wijze van rijden” en, bij nog gelijke
stand, vervolgens het cijfer voor “houding en zit” doorslaggevend. Daarna zijn er meerdere
winnaars. BB80, BB90 en B;
c.
De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en stijlbeoordeling in de
barrage. De overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig hun s trafpunten en
stijlbeoordeling in het eerste parcours. In de barrage wordt opnieuw een stijlbeoordeling
gedaan volgens het protocol waarbij het cijfer voor Algemene verzorging uit de eerste ronde
wordt overgenomen. Indien geen barrage wordt verreden worden deelnemers geplaatst
overeenkomstig hun strafpunten en stijlbeoordeling in de eerste ronde. Bij een gelijke
eindstand is het cijfer in de barrage voor “de wijze van rijden” en, bij nog gelijke stand,
vervolgens het cijfer voor “houding en zit” doorslaggevend. Daarna zijn er meerdere winnaars.
d.
L volgens het wedstrijdreglement springen.
Artikel 14
a.
De promotiepunten kunnen door de manegehouder in het Ruiterpaspoort worden
geregistreerd.
b.
Bij minimaal 3 promotiepunten op het niveau BB mag de ruiter in een 10 cm hoger parcours
starten. Voor de niveaus B en L geldt dat bij minimaal 10 promotiepunten een niveau hoger
gestart mag worden.
c.
Diploma’s kunnen door de wedstrijdorganisatie worden aangevraagd bij het behalen van 3
promotiepunten bij de hoogte van even parcoursen (70 - 90 – 100 - 110 cm). Voor pony’s mag
het parcours lager zijn. De wedstrijdorganisatie reikt de eventueel behaalde diploma’s uit aan
de ruiters.
d.
De manegehouder/ instructeur bepaalt het niveau waarop wordt ingestroomd in de
springproeven.
e.
Het is mogelijk om versneld te promoveren naar een hogere springproef zonder hiervoor alle
promotiepunten te hebben behaald. De manegehouder/ instructeur bepaalt dit.
f.
Het diploma wordt toegekend indien de praktijk en de theorie beiden voldoende zijn, met een
maximum van 3 fouten in de theorie toets.
g.
Indien er in de theorie toets meer dan 3 fouten worden gemaakt, dan moet de theorie toets
over worden gedaan op een volgende wedstrijddag. Indien de 2e keer wederom onvoldoende
is, dan moet het geheel overgedaan worden (dus het parcours en de theorie toets).
Eventing
Artikel 15
a.
De schetsen van het voorgeschreven parcours op BB50 en BB60 niveau is te vinden op
www.knhs.nl.
b.
Er mag afgeweken worden van het voorgeschreven parcours indien de parcoursbouwer een
parcoursbouwerlicentie heeft.
Artikel 16
a.
Eventingproeven op BB50 en BB60 niveau worden beoordeeld op fouten en stijl. Het niveau
BB, B en L wordt verreden volgens het wedstrijdreglement eventing.
b.
Voor het niveau BB50 en BB60 geldt;
·· Bij een score van 60 tot 75 punten behaalt de ruiter 1 promotiepunt.
·· Bij het behalen van 75 punten of meer behaalt de ruiter 2 promotiepunten.
c.
Onderdelen in het parcours op BB50 en BB60 niveau worden gewaardeerd van 0 tot en met
10.Het toekennen van halve punten is toegestaan.

0 = niet uitgevoerd
6 = voldoende
1 = zeer slecht
7 = tamelijk goed
2 = slecht
8 = goed
3 = tamelijk slecht
9 = zeer goed
4 = onvoldoende
10 = uitmuntend
5 = matig
In de parcoursen op BB niveau wordt de ruiter op de volgende onderdelen beoordeeld:
· Wijze van rijden (x 5).
· Houding en zit (x 4).
· Binnenkomen, groeten en algehele verzorging (x1).
· Het maximaal te behalen aantal punten is 100.
De beoordeling wordt gedaan aan de hand van de criteria in de volgende tabel.

d.

e.

BB50 en BB60

Niveau
Beoordelingscriteria

Grondtempo (het vloeiende ritme van de galop)
De wijze
rijden

van

(x5)

Houding en zit
(x4)

Groeten,
binnenkomen en
algemene
verzorging

Correct aanrijden van de hindernissen:
-Loodrecht op het midden van de sprong
-Vloeiende wendingen
-In de goede galop door de wendingen
-Correcte stelling en buiging
-passend bij de sprong rijden

De ruiter moet soepel en in balans zitten:
- paard voldoende vrij geven op de sprong
- Mee in de beweging met het paard
- Stil onderbeen
- Lage hak
- Stilzitten voor en op de sprong..
- Hulpen moeten subtiel maar wel effectief zijn.
Halthouden richting jury en stilstaan. Beide teugels en eventuele zweep
in de linkerhand, rechterhand naar beneden achter het dijbeen en knikken
met het hoofd.
Verzorging van kleding, harnachement en paard.

(x1)
Artikel 17
Door middel van een belsignaal geeft de jury aan wanneer de ruiter mag starten of moet stoppen.
Tevens geeft de jury door middel van een belsignaal aan wanneer zich een onveilige situatie voordoet
(hindernis omgevallen bijvoorbeeld) of als de ruiter wordt uitgesloten.
Het maximaal aantal te rijden parcoursen van een paard/pony met het oog op paardenwelzijn is vier
voor BB50 en BB60 niveau en maximaal 1 voor de niveaus BB, B en L.
In de eventingproeven BB50 en BB60 worden fouten als volgt bestraft:
a.
Weigering, vergissing, springen van een verkeerde hindernis, rijden van een volte, starten
voor startsignaal (de bel) en dergelijke geeft 4 aftrekpunten van het stijlcijfer.

b.

c.
d.

Het maximale aantal weigeringen is 3, daarna is de ruiter uitgesloten voor de prijzen. Indien
het wedstrijdschema het toelaat, mag de jury toestaan dat het parcours als oefening wordt
afgemaakt.
Op de parcourstekening staat een maximale tijd genoteerd. Bij het overschrijden van de
maximale tijd worden er 2 punten van het stijlcijfer afgetrokken.
Bij een val van de ruiter of paard volgt uitsluiting en zal de ruiter de ring te voet verlaten.
Indien de ruiter nog een keer deel wil nemen aan het parcours is dit toegestaan mits de ruiter
hiertoe in staat wordt geacht en met een minimale tussenpauze van één deelnemer. Deze
tweede start is niet voor de prijzen.

Artikel 18
De plaatsing van de ruiters in de BB50 en BB60 wordt als volgt gedaan:
a.
De ruiter met de hoogste totaalscore bij elkaar opgeteld is de winnaar.
b.
Bij een gelijke eindstand is het cijfer voor “de wijze van rijden” en, bij nog gelijke stand,
vervolgens het cijfer voor “houding en zit” doorslaggevend. Daarna zijn er meerdere winnaars.
Artikel 19
a.
De promotiepunten kunnen door de manegehouder in het ruiterpaspoort worden
geregistreerd.
b.
Bij minimaal 3 promotiepunten op het niveau BB50 en BB60 mag de ruiter in een 10 cm
hoger parcours starten. Voor de niveaus B en L geldt dat bij minimaal 10 promotiepunten een
niveau hoger gestart mag worden zoals omschreven in het Eventing Reglement.
c.
Diploma’s kunnen door de wedstrijdorganisatie worden aangevraagd bij het behalen van 3
promotiepunten bij de hoogte BB 60. Voor pony’s mag het parcours lager zijn. De
wedstrijdorganisatie reikt de eventueel behaalde diploma’s uit aan de ruiters.
d.
De manegehouder/ instructeur bepaalt het niveau waarop wordt ingestroomd in de
eventingproeven.
e.
Het diploma wordt toegekend indien de praktijk en de theorie beiden voldoende zijn, met een
maximum van 3 fouten in de theorie toets.
f.
Indien er in de theorie toets meer dan 3 fouten worden gemaakt, dan moet de theorie toets
over worden gedaan op een volgende wedstrijddag. Indien de 2e keer wederom onvoldoende
is, dan moet het geheel overgedaan worden (dus het parcours en de theorie toets).

