Wedstrijdreglement mennen
(wijzigingen per 1 april 2020)
vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen

Artikel 416 – Juryleden (toevoeging)
3.TAKEN VAN DE JURY
a.
Taken en verantwoordelijkheden van de jury staan omschreven in het Algemeen
Wedstrijdreglement van de KNHS. De functie van jury is niet verenigbaar met het zelf deelnemen
aan dezelfde wedstrijd. De functie van hoofd van de jury (SWM) is tevens niet verenigbaar met
het fungeren als groom
b.
De voorzitter van de jury maakt de jury-indeling.
c.
De dressuurjuryleden mogen niet meer dan 35 deelnemers per dag beoordelen

Artikel 418 - Technisch afgevaardigde (TA)
2.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a.
De technisch afgevaardigde keurt alle administratieve voorzieningen voor de deelnemers vanaf
het moment dat hij benoemd is tot het einde van de wedstrijd.
b.
De technisch afgevaardigde moet zich ervan overtuigen dat de huisvesting van de paarden en
oefenterreine n in alle opzichten voldoen en geschikt zijn.
c.
De technisch afgevaardigde inspecteert de ringen, het parcours inclusief de inrichting van de
locatie voor de veterinaire inspecties en het uitstaptraject om zich ervan te overtuigen dat de
voorzieningen, vereisten en organisatie in overeenstemming zijn met de desbetreffende voorschriften.
d.
De technisch afgevaardigde ziet erop toe dat het parcours en de hindernissen eerlijk, zonder
gevaar zijn en in overeenstemming met het uitgeschreven niveau (klasse L, M en/of Z).
e.
De technisch afgevaardigde kan de organisatie en de parcoursbouwer veranderingen laten aanbrengen
in parcours of hindernissen, welke hij noodzakelijk acht.
f.
De technisch afgevaardigde controleert of de officiële tijdwaarnemers, waarnemers in het veld,
rekenkamer en hinderniswaarnemers volledig bekend zijn met hun taak, waarbij inbegrepen het
gebruik en aflezen van de tijdwaarneming en stopwatches.
g.
De technisch afgevaardigde houdt voortdurend toezicht op het technische verloop van de wedstrijd en
de aanvoer van de gegevens naar de rekenkamer.
h.
De functie van TA is niet verenigbaar met het zelf deelnemen aan dezelfde wedstrijd ook niet als groom

Artikel 420 - Parcoursbouwer
2. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a.
Het uitzetten en maatvoeren van de dressuurring, het uitzetten en maatvoeren van het
(mini)marathonparcours inclusief het uitzetten van de locatie voor de veterinaire inspecties, alle
trajecten en de bouw van de hindernissen in proef B, het ontwerpen, uitzetten en maatvoeren van
het vaardigheidsparcours.
b.
Uitsluitend de parcoursbouwer en zijn medewerkers mogen met instemming van de technisch
afgevaardigde veranderingen aanbrengen aan welk onderdeel ook van de dressuurring, de
marathon of het vaardigheidsparcours.
c.
Als de technisch afgevaardigde of de parcoursbouwer bij afwezigheid van de technisch
afgevaardigde, oordeelt dat desbetreffend parcours gereed is voor inspectie door de voorzitter
van de jury, zal hij dit aan de voorzitter van de jury melden.
d.
De voorzitter van de jury mag pas het startsein voor een proefgeven, nadat de technisch
afgevaardigde heeft meegedeeld dat het parcours gereed is
e.
De functie van parcoursbouwer is niet verenigbaar met het zelf deelnemen aan dezelfde wedstrijd
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Artikel 444 - Dressuurring
1. DRESSUURRING SAMENGESTELD MENNEN
a. Alle dressuurproeven van de klasse L en M moeten verreden worden in een ring met de afmetingen
40 x 80 meter, zie bijlage 14.
b. Afhankelijk van de uitgeschreven dressuurproef voor de klasse Z wordt deze in een ring met de
afmeting 40 x 100 meter of 40 x 80 meter verreden, zie bijlage 14 en 15. De ponyproeven worden altijd
in een ring met de afmeting 40 x 80 meter verreden.
c. Het is wenselijk een afscheiding voor het publiek aan te brengen rond de ring op minimaal 5 meter afstand.
2. DRESSUURRING DRESSUURWEDSTRIJDEN
a. Alle dressuurproeven klasse B t/m ZZ moeten outdoor in een ring met de afmeting van 30 x 60 meter
verreden worden, zie bijlage 13.
b. De meerspanrubrieken B t/m ZZ mogen in een ring van 40 x 80 meter verreden worden, zie bijlage 14.
c. Indoor mag de klasse B en L in ring met de afmeting van 20 x 40 meter verreden worden. Alle andere
klassen moeten indoor in een ring met de afmeting van 20 x 60 meter of 30 x 60 meter verreden worden,
zie bijlage 16 en 17.

Bijlage 1 - Veterinaire keuring
Artikel 6 - Onderzoek na het uitstaptraject
1.
Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of een paard tijdens het B-traject op een dusdanige wijze is gereden
dat diens welzijn en/of gezondheid op generlei wijze in gevaar is gebracht.
2.
Het onderzoek na het uitstaptraject vindt binnen 15 minuten plaats nadat de deelnemer de finish van het B-traject
heeft gepasseerd. Gedurende deze 15 minuten dient de deelnemer met zijn gehele aanspanning het uitstaptraject
volledig af te leggen.
3.
De deelnemer dient gedurende het gehele uitstaptraject zelf de leidsels te hanteren.
4.
Tijdens het uitstaptraject is uitsluitend die verzorging van de paarden toegestaan, die het herstel van een paard na de
proef bevordert en die het welzijn en de gezondheid van het paard bevorderen.
5.
Wanneer van een paard, tijdens de keuring na het uitstaptraject, door de Wedstrijddierenarts wordt vastgesteld dat
het onvoldoende herstelt of onvoldoende hersteld is, moet de deelnemer het desbetreffende paard na uiterlijk binnen
30 minuten na deze keuring voor een herkeuring aanbieden bij de Wedstrijddierenarts.
6.
Wanneer na de herkeuring door de Wedstrijddierenarts opnieuw wordt vastgesteld dat het paard onvoldoende
herstelt of is hersteld, meldt de Wedstrijddierenarts dit aan de (voorzitter van de) jury en kan de deelnemer kan
worden uitsloten.

Bijlage 5 - Jonge paarden/training/opleidingsrubriek
De jonge paardenrubriek heeft tot doel dat onervaren paard kunnen worden opgeleid. Deze rubriek kan worden
uitgeschreven door wedstrijdorganisaties van samengestelde en minimarathonwedstrijden. Deze rubriek moet aan de
volgende voorwaarden voldoen:
Minimum leeftijd paarden 4 jaar (gemeten vanaf 1 januari).
Deelnemer moet lid zijn van de KNHS, maar hoeft geen startpas te hebben.
Geen competitie (geen finale, geen barrage enz.).
Geen klassement.
Dressuurproef klasse BB.
Vaardigheidsproef zonder toegestane tijd (spoorbreedte zoals klasse L) maximaal 4 minuten.
Er mogen maximaal 4 marathonhindernissen gereden worden (incl. waterhindernis) De maximaal toegestane tijd is 5
3 minuten.
Een paard/pony mag maximaal 1 maal per 4 weken worden uitgebracht. Om dit te kunnen controleren moet de
deelnemer de gegevens van het paard(en) die hij wil uitbrengen naar de KNHS e-mailen (mennen@knhs.nl). De
deelnemer krijgt dan van de KNHS een bevestiging dat hij mag starten. Deze bevestigings-email moet de deelnemer
tonen op het desbetreffende wedstrijdsecretariaat en bij de dienstdoende KNHS-official.
Er moet in geval van een samengestelde wedstrijd een veterinaire controle plaatsvinden.
Bij een minimarathon wordt er geen tijd opgenomen, maar mag de deelnemer binnen 2 minuten 90 seconden het
parcours in willekeurige volgorde afleggen. Ook bij de minimarathon wordt geen klassement opgemaakt van deze
rubriek.
Er moeten KNHS-officials zijn die toezien op het correct rijden
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