Wedstrijdreglement Mennen
Wijzigingen 2018

Artikel 401 Algemene bepalingen
Wijziging 8 Samenvoegen van aanspanningen/handicapregeling
Bij tandem tandemrubrieken mogen paarden en pony’s bij minder dan 4 starts, in een rubriek,
samengevoegd worden.
Het is toegestaan om bij minder dan 8 starts in een rubriek deze in handicap te laten verrijden met de
naast gelegen lagere of hogere klasse. Met uitzondering van de SWM klasse L die niet in handicap
verreden mag worden met een naastgelegen klasse. Bij dressuur- en vaardigheidswedstrijden mogen
de klassen net zolang samengevoegd worden tot er minimaal 4 geklasseerde deelnemers zijn. Het is
niet toegestaan de verschillende soorten aanspanningen in handicap te laten verrijden. Bij
dressuurwedstrijden mogen rubrieken paarden en pony’s van dezelfde aanspanningssoort in handicap
verreden worden
Artikel 433
Wijziging lid 3 Leeftijd van grooms
Tijdens proef B en de minimarathon moeten grooms minimaal 14 jaar oud zijn.
Artikel 435 Kleding en uitrusting
Wijziging lid 1g
De deelnemer is verplicht tijdens de gehele proef A en C een zweep in de hand te houden. De slag van
de zweep mag vastzitten, maar de zweep moet van dusdanige lengte zijn dat alle paarden aangedreven
kunnen worden. Op straffe van 10 5 strafpunten
Artikel 440 Rijtuigen
Wijziging voetnoot onder tabel
*deelnemers met een rijtuig met een afwijkende spoorbreedte dus 130131cm of meer dienen zich ten
minste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd bij het secretariaat te melden. Zodat de voorzitter van de
jury of de TA, na meting, toestemming kan verlenen de kegelspoorbreedte hierop aan te passen.
Artikel 448 Wijze van beoordelen
Toevoeging wijziging lid 1a Positie aan de juryleden aan de ring SWM
Wanneer er 3 juryleden zijn nemen zij plaats bij C (voorzitter), korte zijde bij C ter hoogte van M
en bij B. Bij 2 juryleden nemen zij plaats bij C (voorzitter) en korte zijde bij C ter hoogte van M.

Artikel 453 Hindernissen in traject B
Wijziging lid 1a Aantal hindernissen
Het maximum aantal hindernissen, natuurlijk of gebouwd in traject B van een samengestelde wedstrijd:
Voor klasse L is dit maximaal 45 hindernissen
Voor klasse M is dit maximaal 6 hindernissen
Voor klasse Z is dit maximaal 8 hindernissen
Het minimum aantal hindernissen voor een eendaagse samengestelde wedstrijd is 4 het maximum is 6
Artikel 461 Hindernissen
Wijziging lid 1d Kegels
In geval dat een deelnemer een poort overwint welke bij gecombineerde parcoursen (voor
meerdere klassen) niet tot zijn/haar parcours behoort dit bestraft met 5 strafpunten per keer
alsmede de eventueel afgereden ballen.

Artikel 461 Hindernissen
Wijziging lid 1f extra cm kegel paar
Enkelspannen klasse L +30cm +25cm
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Artikel 461 Hindernissen
Wijziging lid 1j Oxer
Een Oxer mag te allen tijde doorsneden worden
Artikel 462 De vaardigheidsproef
Wijziging 1f de maximale snelheden in meters per minuut
De klasse Z (SWM) en de klasse ZZ (VA) voor tweespan paard 250 240 meter per minuut
Artikel 476 Fouten in het parcours
Toevoeging lid 3 Fout parcours
Het rijden van het parcours anders dan in de numerieke volgorde en/of het rijden van een
enkelvoudige hindernis in de verkeerde rijrichting, zonder dit direct te herstellen, heeft
uitsluiting tot gevolg. De jury zal door middel van een belsignaal dit direct aan de deelnemer
kenbaar maken
Bijlage 1 veterinaire keuring
Artikel 1 lid 9 toevoeging
Indien een deelnemer niet, niet tijdig of zich onttrekt aan een of meerdere veterinaire controle
heeft dit diskwalificatie tot gevolg. De FV zal dit aan de KNHS rapporteren .

Bijlage 6 promotie/degradatie SWM
Klasse

Mag over naar de volgende klasse met:

Klasse L
Klasse M

15 winstpunten
15 winstpunten (degradatie 10 verliespunten)

Klasse Z
**

(degradatie 10 verliespunten)
tot 1 maart 2018 kan terugplaatsing aangevraagd
worden van de klasse Z naar de klasse M en/of je
stand in de klasse M terug laten zetten op M+0
via mennen@knhs.nl
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Moet over naar de volgende
klasse met:
25 winstpunten
Is niet verplicht
30 winstpunten

