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Rapport Technisch Afgevaardigde 

1.  Dit document opslaan op je eigen computer via ‘Bestand – opslaan als ……….’  
2.  Gegevens intikken door met de muis de cursor op de grijze tekstvlakken te zetten. Met hulp van de 

Tab-toets ‘spring’ je naar het volgende tekstvlak of selectievakje 
3.  Het selectievakje met de muis aanklikken; klik je nogmaals dan verdwijnt het kruisje weer 
4. De ingevoerde gegevens opslaan en als bijlage opsturen naar de KNHS en eventueel de 

wedstrijdorganiserende vereniging  
 
Het formulier kan ook uitgeprint worden om met ‘de hand’ in te vullen. De ruimte voor toelichting 
kan dan aangevuld worden in de bijlage. 
De Technisch afgevaardigde vervult in bijna alle gevallen de functie van Federatievertegenwoordiger. 
Voor de Cat. 1 wedstrijden wordt een aparte Federatievertegenwoordiger aangewezen. 
 
 
Naam TA :       
 
Adres :       
 
Postcode  + plaats :       
 
Telefoonnr :       
 
 
Wedstrijdplaats :       
 
Datum :       
 
Klassen :       
 
 
 

 JURYLEDEN: Dressuur Marathon Vaardigheid 

1 voorzitter:           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
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Rapport Technisch Afgevaardigde 

FEDERATIE-VERTEGENWOORDIGER: (alleen kl. 4)       

 

PARCOURSBOUWER(S):    1.       

 
 

HOOFD HINDERNISWAARNEMERS:  1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

 
 

VETERINAIRE ONDERSTEUNING 

Wedstrijddierenarts: naam:       

Aanwezigheid:  tijdens dressuur: 

tijdens marathon: 

tijdens vaardigheid:  

 gehele dag       gedeeltelijk aanwezig         oproepbaar 

 gehele dag       gedeeltelijk aanwezig         oproepbaar 

 gehele dag       gedeeltelijk aanwezig         oproepbaar   

 

Aantal assistenten van veterinair(en) : aantal:       

Behandelend dierenarts: naam:       

 

Zie verder pagina 3 en gebruik hiervoor de Tab-toets of de scroll. 
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ALGEMENE VRAGEN 
 
1. De TA is op tijd uitgenodigd / in kennis gesteld:      ja   nee 

-  de uitnodiging ontvangen van:       
-  draaiboek ontvangen / doorgenomen:  

 niet   toegestuurd  1e bijeenkomst  kort voor wedstrijd 
-  tekening van vaardigheidsproef en marathon ontvangen :    ja    nee 
-  voor de wedstrijd is het terrein geïnspecteerd:     ja    nee 
-  voor de wedstrijd zijn de marathon-hindernissen geïnspecteerd:   ja    nee 

Toelichting:       
 

2. De opvang van officials, functionarissen, rijders, medewerkers is goed geregeld:  ja    nee 

Toelichting:       
 

3. De verzorging van deze personen is geregeld [incidenten uitgesloten]: 

-  tijdens dressuur:     onvoldoende  matig  voldoende  ruim voldoende 
-  tijdens vaardigheid:   onvoldoende  matig  voldoende  ruim voldoende 
-  tijdens marathon:   onvoldoende  matig  voldoende  ruim voldoende 

Toelichting:       
 

4. Opmerkingen m.b.t. de taakstelling en bevoegdheden van officials  

- juryleden dressuur:        

- juryleden vaardigheid:       

- juryleden marathon:         

- hoofd hinderniswaarnemers:       

5. De voorzieningen voor de jury tijdens de dressuur en vaardigheid voldoen  
  aan de daaraan te stellen eisen:       ja    nee 

-  er is rechtstreeks contact tussen ringmeester en voorzitter van de jury:   ja    nee 
-  er is een (dames-) toilet in de onmiddellijke nabijheid:    ja    nee 

Toelichting:       
 

6. Gedurende de wedstrijd is  

- een arts:     aanwezig  oproepbaar, geschatte aanrijdtijd:        minuten 
- hulpverlening is aanwezig:     Rode Kruis    EHBO    BHV  

-  een ambulance is aanwezig:       ja    nee 
-  ambulancedienst is in kennis gesteld (oproepbaar) :    ja    nee 

Toelichting:       
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7. Naam speaker:           

-  de omroepinstallatie voldoet aan de daaraan te stellen eisen:  voldoende  matig      onvoldoende 
-  omroepinstallatie kan gehoord worden op:  Hoofdterrein 

       Deelnemersterrein 
       Stalling 
       Hindernissen 

-  de radioverbindingen tussen de diverse mensen is goed geregeld:   ja    nee 

Toelichting:       
 

8. Er zijn mededelingenbord(en) op het terrein:      ja    nee 

-  en deze zijn op tijd voorzien van de juiste informatie / uitslagen:   ja    nee 

Toelichting:       
 

9. De sanitaire voorzieningen voldoen aan de daaraan te stellen eisen: 

-  deelnemers / overnachtingterrein (toiletten / eventueel douches)   ja    nee 
-  nabij / rond wedstrijdterrein (dressuur / vaardigheid / hindernissen)   ja    nee 
-  rust / start / finish:        ja    nee 
-  kwalificatie van de sanitaire voorzieningen:    voldoende   matig      onvoldoende 
-  deze ruimtes zijn schoon gehouden:     voldoende  matig      onvoldoende 

Toelichting:       
 

10. Er zijn voldoende bevoegde hoofd-hinderniswaarnemers:    ja    nee 

-  de hindernisrechters zijn geïnstrueerd voor de wedstrijd:    ja    nee 
-  zij zijn voorzien van de benodigde materialen:     ja    nee 
-  zij hebben op de hindernis nog instructie gehad:     ja    nee 
-  de instructie is gegeven door: …      

Toelichting:       
 

11. De stalling is naar behoren geregeld:       ja    nee 

-  de stalling is als volgt geregeld:    aan de wagen   stal     box in tent    box in de manege 
-  voldoende water in / bij stallen / bij vrachtwagens aanwezig:    ja    nee 
-  een goede afspuitplaats voor de paarden / koetsen is aanwezig:   ja    nee 
-  een overzicht van de stallingen is gemaakt:      ja    nee 
-  door de organisatie is (permanent) toezicht gehouden op de stalling:   ja    nee 

Toelichting:       
 

12. Er is een quarantainebox en/of behandelbox beschikbaar     ja    nee 

-  een paardentrailer is beschikbaar:       ja    nee 
-  een paardenambulance is beschikbaar:      ja    nee 

Toelichting:       
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13. Er is controle uitgevoerd op paspoorten:      ja    nee 
- de controle is uitgevoerd door: …      

Er is controle uitgevoerd op WA-verzekering:      ja    nee 

-  de controle is uitgevoerd door: …      
Er is controle uitgevoerd op de startpassen:       ja    nee 

-  de controle is uitgevoerd door: …      

Toelichting:       
 

14. De voorzieningen voor de rekenkamer voldoen aan de daaraan te stellen eisen  ja    nee 

-  hoofd van de rekenkamer is: naam: …      
-  de rekenkamer is tijdig voorzien van formulieren:      
-  op het onderdeel:    Dressuur   ja    nee 

Marathon    ja    nee 
Vaardigheid   ja    nee 

-  de rekenkamer kwam met de uitslag       minuten nadat de laatste veterinaire controle heeft plaatsgehad. 

Toelichting:       
 

15. Tijdens de vaardigheid is er gebruik gemaakt van elektr. tijdswaarneming:   ja    nee 
- en het functioneerde:   goed  matig  slecht 

Tijdens de marathon is er gebruik gemaakt van de grondtijden:    ja    nee 
- en het functioneerde:   goed  matig  slecht 

In de hindernissen is er gebruik gemaakt van elektr. tijdswaarneming:   ja    nee 
- en het functioneerde:   goed  matig  slecht 

Toelichting:       
 

16. Er is een officiële briefing geweest voor de deelnemers:     ja    nee 

-  de briefing is gehouden door: …          
-  de briefing is vóór en/of na de verkenning van de marathon:    voor    na 
-  de verkenning is als volgt geregeld: …      

Toelichting:       
 

17. Er waren voldoende medewerkers 

-  voor toezicht op stallen:       n.v.t.  ja    nee 
-  voor toezicht op parkeer-/overnachtingsterrein:     ja    nee 
-  voor het marathontraject:        ja    nee 
-  voor de vaardigheid:        ja    nee 
-  voor het schrijven bij de dressuur:       ja    nee 
-  als hinderniswaarnemers:        ja    nee 
-  voor het wedstrijdsecretariaat       ja    nee 

Toelichting:       
 

18. De parcoursbouwer(s) is /zijn tijdig ingeschakeld en betrokken bij voorbereiding:  ja    nee 

Er is een bouwploeg / voldoende hulp ter beschikking van de parcoursbouwer:  ja    nee 

Toelichting:       
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19. Het vraagprogramma is gevolgd   

- De TA heeft ingegrepen:          
- vóór de wedstrijd:      nee      ja, bij   dressuur  vaardigheid  marathon 
- n.a.v. de briefing is er ingegrepen    nee      ja, bij   dressuur  vaardigheid  marathon 
- tijdens de wedstrijd is er ingegrepen:    nee      ja, bij   dressuur  vaardigheid  marathon 

Toelichting:       
 

20. Er is voldoende ruimte voor de veterinair om de gangen van de paarden/pony’s te kunnen beoordelen 

- voor aanvang van de marathon:       ja    nee 
- op de rust:         ja    nee 
- na de finish van de marathon:       ja    nee 

Toelichting:       
 

21. De veterinair meldt bijzonderheden:       ja    nee 

De veterinair heeft de jury geadviseerd een deelnemer uit te sluiten:   ja    nee 

Toelichting:        
 

22. Er is voldoende water op de rust:       ja    nee 

Toelichting:       

 

23. De weersgesteldheid:   droog    motregen    regenbuien   

 constant regen   bewolkt   af en toe zon               

 hele dag zon   veel zon en warm  veel zon en erg warm 

Toelichting:       
 

24. Type wedstrijd:     Licht    Normaal   Zwaar  Zeer zwaar 

- bodemgesteldheid dressuur:   Licht   Normaal  Zwaar  Zeer zwaar 
- bodemgesteldheid vaardigheid:  Licht   Normaal  Zwaar  Zeer zwaar 
- bodemgesteldheid trajecten:  Licht   Normaal  Zwaar  Zeer zwaar 
- bodemgesteldheid hindernissen:  Licht   Normaal  Zwaar  Zeer zwaar 

Toelichting:       
 

25. De dressuurringen voldoen aan de (minimale) afmetingen:    ja    nee 

- de dressuurringen zijn als volgt afgezet:    dicht       hoeken     hoeken + zijlijnen    anders  
- er is voldoende ruimte voor het losrijden van de verschillende disciplines:  ja    nee 

Toelichting:       
 

26. De vaardigheidsring voldoet aan de (minimale) afmetingen:    ja    nee 

- de vaardigheidsring is voldoende afgezet       ja    nee 
- er is voldoende ruimte voor het losrijden voor de verschillende disciplines:  ja    nee 
- er zijn proefkegels geplaatst:       ja    nee 
- er zijn tijdig tekeningen opgehangen:      ja    nee 

Toelichting:       
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27. De hindernissen voldoen aan de gestelde eisen:      ja    nee 

De hindernissen zijn:   a.  ruim gebouwd   minimaal gebouwd 

       b.  eenvoudig   normaal  technisch  zwaar 

       c.   gelijkelijk verdeeld  afwisselend 

       d.   natuurlijke aard  kunstmatige bouw 

Toelichting:       
 

28. De hindernissen zijn voldoende sterk gebouwd:      ja    nee 

-  de bouwploeg is vaak nodig geweest:       ja    nee 

Toelichting:       
 

29. De wedstrijd is: 

-  goed voorbereid:         ja    nee 
-  het wedstrijdsecretariaat werkt naar behoren:     ja    nee 
-  de wedstrijd is volgens het vastgestelde tijdschema afgewerkt:   ja    nee 
-  de prijsuitreiking vindt plaats op het vastgestelde tijdstip:     ja    nee 

(max. 15 minuten verschil)    Nee, want : …      

Toelichting:       

 
30. De prijsuitreiking heeft plaats:   Buiten   Binnen   aangespannen   Niet- aangespannen 

-  alle deelnemers van de betreffende klassen zijn aanwezig:    ja    nee 
-  alle deelnemers zijn correct / passend gekleed:     ja    nee 
-  alle aanspanningen zijn correct / passend gepresenteerd:    ja    nee 

Toelichting:       
 

31. De prijzen zijn in overeenstemming met de voorschriften en het vraagprogramma:  ja    nee 

De volgende menners zijn zonder toestemming van jury / organisatie afwezig bij de prijsuitreiking:…       

Toelichting:       
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AANGELEGENHEDEN VOOR BIJZONDERE AANDACHT 

(indien ja, dan met een korte, duidelijke omschrijving van toedracht, namen van betrokken personen en 
genomen maatregelen vermelden onder Toelichting met vermelding van vraagnummering.) 

 

32. Er was aanleiding om op te treden tegen een deelnemer:    ja    nee 

33. Er zijn startverboden opgelegd:       ja    nee 

34. Er zijn diskwalificaties opgelegd:       ja    nee 

35. Er zijn officiële waarschuwingen afgegeven:      ja    nee 

36. Er is een officieel protest ingediend:       ja    nee 

37. Niet-gestarte deelnemers hebben zich reglementair afgemeld:   ja    nee 

De volgende menners hebben zich niet volgens het reglement afgemeld / of zijn weggebleven:… 
      

 

38. Er zijn vraagtekens gezet bij het optreden of / en de beoordeling door de jury. 
- door de deelnemers:       ja    nee 
- door officials         ja    nee 
- door de organisatie:        ja    nee 

Toelichting:       
 

39.  Er zijn vraagtekens gezet bij het optreden of / en de beoordeling door de hinderniswaarnemers: 
- door de deelnemers:        ja    nee 
- door officials         ja    nee 
- door de organisatie:        ja    nee 

Toelichting:       
 

 
DOOR TECHNISCH AFGEVAARDIGDE ONDERNOMEN ACTIES M.B.T. DIT RAPPORT 

 

40. De organisatie is voor de wedstrijd op de hoogte gesteld van het feit dat dit rapport zou 

worden opgemaakt:        ja    nee 

41. Het ingevulde rapport is met de organisatie doorgenomen:    ja    nee 

- en wel met …       
42. De organisatie ontvangt een kopie van het ingevulde rapport:   ja    nee 

Toelichting:       
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ALS BIJLAGE TOEGEVOEGD: 

 

- Uitslagenlijst 
- Bijzonderheden n.a.v. bovenstaande vragen: 

      

 
 

                  

(plaats, datum)      (handtekening / naam invuller) 
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