Wedstrijdreglement Aangespannen Sport
(wijzigingen per 1 april 2019)
vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen

Artikel 801 - Voorwaarden nationale en regionale wedstrijden
Het wedstrijdterrein (gras of zand) dient egaal en schoon te zijn. Op een regionale wedstrijd dient de
wedstrijdbaan bij voorkeur minimaal een oppervlakte te hebben van 4000 m2, waarbij de korte zijde minimaal 50
meter dient te zijn. Op een nationale wedstrijd dient de wedstrijdbaan tenminste een oppervlakte van 4800 m2 te
hebben en dient de korte zijde minimaal 60 meter te zijn.
Het wedstrijdterrein dient afdoende te zijn afgezet.
Aanbevolen wordt dat tenminste een afstand van 7 meter wordt vrijgehouden tussen de afzetting van de
wedstrijdring en de opgestelde hindernissen. De diagonaal dient te worden vrijgehouden van hindernissen en
andere obstakels.
Er dient voldoende ruimte te zijn om de paarden op te warmen en los te rijden. Bij voorkeur dient ook
deze plaats afgezet te zijn. Deze dient veilig te zijn. Vrij van obstakels en verwijderd van direct contact
met het publiek.
Er dient een goede geluidsinstallatie aanwezig te zijn, die op het gehele wedstrijdterrein hoorbaar moet zijn,
voorzien van een extra draadloze microfoon.
Wanneer er tijdens regionale wedstrijden uitsluitend rubrieken voor Tuigpaarden, Hackney’s of Tuigpaarden Fries
ras worden uitgeschreven dienen er per discipline minimaal drie rubrieken te worden verreden. Bij dit aantal
worden de fokklassen (hengsten en merries) buiten beschouwing gelaten.
Op nationale concoursen worden als uitgangspunt de volgende aantallen rubrieken uitgeschreven: minimaal 6
rubrieken voor tuigpaarden, minimaal 6 rubrieken voor Hackney’s en minimaal 5 rubrieken voor tuigpaarden Fries
ras. Bij dit aantal worden de fokklassen (hengsten en merries) buiten beschouwing gelaten.
De aanvragen voor bijzondere rubrieken en kampioenschappen worden jaarlijks beoordeeld en toegewezen.
Artikel 805 - Verloop van de wedstrijd
Deelnemers dienen zich tenminste een uur voor het begin van de eerste rubriek waaraan zij deelnemen te
melden bij het secretariaat van de wedstrijdorganisatie.
Inspectie
Het doel van inspectie is het door de jury vaststellen dat aanspanningen voldoen aan reglementaire bepalingen
en de paarden ‘fit to compete’ zijn. De jury kan bij het niet voldoen aan deze bepalingen besluiten de deelnemer
de gelegenheid te geven de fout te herstellen of de deelnemer uit te sluiten en in het geval van wreedheid te
diskwalificeren. Als een combinatie tijdens inspectie naar het oordeel van de jury onvoldoende stil staat, kan
deze worden uitgesloten.
Tijdens de inspectie mag de opzetteugel niet aan de opzethaak op het schofttuig bevestigd zijn.
De inspectie kan plaatsvinden op het voorterrein door een jurylid of zodra de eerste deelnemer zich de eerste
maal heeft opgesteld in de hoofdring. Bij het jureren met de tablet wordt een vierde jurylid aangewezen die
de inspectie verzorgd. Het vierde jurylid houdt tijdens het wedstrijdverloop ook calamiteiten, ongepast
gedrag en paardenwelzijn in de gaten. Bij overtreding kan hij zonder tussenkomst van zijn collega’s
direct optreden
Binnenkomst
De volgorde van binnenkomst wordt ad random (=willekeurige volgorde) bepaald door het
inschrijvingssecretariaat van de wedstrijd. Deze volgorde wordt vermeld in het programmaboekje c.q. startlijsten.
Rijders zijn gehouden om één voor één, met tussenpozen, op aangeven van de omroepers c.q. ringmeester de
ring binnen te rijden.
Deelnemers, die – om welke redenen dan ook- op het moment van binnenkomen van de ring niet bij de ingang
van de baan staan, krijgen vervolgens de laatste volgorde van binnenkomst voor de betreffende rubriek.
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Deelnemers, die om welke redenen dan ook- eerder ongevraagd de ring binnenrijden, dienen op aangeven van
ringmeester c.q. omroeper de ring weer te verlaten. Bij herhaling van deze overtreding op dezelfde wedstrijddag
wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan de desbetreffende rubriek.
De deelnemers dienen zich, na het binnenrijden van de ring, na één volledige ronde op aanwijzing van de
ringmeester in één lijn van rechts naar links naast elkaar en aansluitend op te stellen.
Tijdens de voorlopige opstelling is de wedstrijd onderbroken. Herstel of wijziging aan het harnachement, mits
reglementair, mag alleen dan plaatsvinden als het verloop van de wedstrijd niet wordt gehinderd.
Deelnemers, die – om welke redenen dan ook – niet in staat zijn de wedstrijd uit te rijden, worden niet geplaatst
en dus niet in de uitslag opgenomen en moeten de ring verlaten. Deelnemers die vanwege materiaalpech,
onhandelbaar paard of een blessure van paard of rijder kunnen op eigen verzoek de baan verlaten of
daartoe verzorgt worden door de jury. Mocht een deelnemer bij het overrijden materiaalpech krijgen waardoor
hij de wedstrijd niet kan voltooien, wordt deze als laatste van de desbetreffende 'overrijders' geplaatst.
Een wedstrijd is afgelopen wanneer door de jury wordt aangegeven dat de plaatsing voor de desbetreffende
rubriek definitief is.

Wijziging Artikel 817 - Aanvullingen tuigpaarden
Hulpmiddelen
Opzetteugel
Het gebruik van een opzetteugel is uitsluitend toegestaan met het gebruik van een opzetbit. Bij de opzetbitten is
het gebruik van mondstukken naar keuze, mits deze zo zijn, dat ze de paardenmond niet verwonden,
toegestaan. Wanneer het opzetbit een gebroken mondstuk heeft, mag dit niet dunner zijn dan 5 mm. een te
strakke of anderszins niet correct bevestigde opzetteugel heeft ter beoordeling van de jury uitsluiting of
diskwalificatie tot gevolg. Per 1 april 2021 is het gebruik van de opzetteugel niet meer toegestaan
Staartbeugel
Het gebruik van een staartbeugel is toegestaan mits deze niet hoger is dan 20 cm en van een dusdanig model en
zodanig bekleed dat het paard er geen beschadiging aan overhoudt. De staart mag niet worden vastgezet aan de
beugel.
Verzwaard beslag
Verzwaard beslag is toegestaan onder de voorwaarde dat het basisbeslag niet dikker mag zijn dan 12mm en een
tussenzooltje van rubber of leer tussen de hoef en het eerste ijzer niet dikker mag zijn dan 5 mm. Het tegenijzer
van kunststof of aluminium mag niet meer zijn dan 18mm. Wanneer er een tegenijzer gebruikt wordt van ijzer dan
mag deze niet dikker zijn dan 12 mm. De totale dikte van het hoefbeslag mag niet meer bedragen dan 35 mm.
Overtreding heeft diskwalificatie tot gevolg.
Oordoppen
Het gebruik van oordoppen is toegestaan mits de oordoppen voldoen aan onderstaande voorwaarden:
De maximale doorsneden van een oordop mag niet meer dan 3,5 cm bedragen.
Het binnenste deel van de oordop moet zijn bekleed met schuimrubber, dat overtrokken dient te zijn met zachte
stof.
De verbinding tussen de rechter- en linkeroordop dient te zijn vervaardigd van buigzaam draadmateriaal.
Deze verbinding dient aan beide uiteinden eveneens met stof bekleed te zijn.
De verbinding dient zodanig aan het frontdeel bevestigd te zijn, dat deze naar links en rechts kan schuiven.
Het frontdeel mag niet verbonden zijn met de zogenaamde windriemen.
Het gebruik van oorsteunen is verboden. Met ingang van 1 april 2019 is het gebruik van oordoppen binnen
de gehele aangespannen sport niet meer toegestaan.
Wijziging Artikel 818 - Aanvullingen Hackney’s
Hulpmiddelen
Opzetteugel (zie bij tuigpaarden) per 1 april 2021 niet meer toegestaan
Staartbeugel (zie bij tuigpaarden)
Verzwaard beslag
Verzwaard hoefbeslag is toegestaan onder de voorwaarde dat er geen dubbele ijzers mogen worden gebruikt.
De totale dikte van het hoefbeslag mag niet meer bedragen dan 20 mm. Overtreding heeft diskwalificatie tot
gevolg.
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