Wedstrijdreglement Voltige
(wijzigingen per 1 maart 2021)
vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen

Artikel 703 – Deelname aan (internationale) wedstrijden
1. Een deelnemer mag lid zijn van maximaal twee voltigeverenigingen.
2. Per wedstrijd mag een deelnemer uitkomen voor deze twee verenigingen. Per wedstrijdvorm
(solo/pas-de-deux/team) kan er maar voor één vereniging uitgekomen worden.
3. Een deelnemer mag per wedstrijd onderdeel uitmaken van één pas-de-deux en/of één team. Een
start in de klasse BB en B wordt als teamstart gezien, ongeacht het aantal voltigeurs waarmee
wordt gestart.
4. Een pas-de-deux bestaat uit twee deelnemers die lid mogen zijn van verschillende
voltigeverenigingen.
5. Een team bestaat uit zes deelnemers (één tot zeven in de klasse BB en drie tot zeven in de
klasse B), de betreffende deelnemers mogen lid zijn van verschillende voltigeverenigingen.
6. Voor deelname aan internationale wedstrijden zie de bepalingen in het Algemeen
Wedstrijdreglement.
7. Deelname aan internationale wedstrijden is toegestaan indien voldaan wordt aan de
inschrijvingseisen die vermeld staan op de website van de KNHS.
8. Voor deelname aan nationale wedstrijden in het buitenland is een ‘vaulting permission’ nodig. Een
vaulting permission moet minimaal twee weken voorafgaand aan de wedstrijd schriftelijk
aangevraagd worden bij de KNHS. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van
de wedstrijd. De deelnemer is verplicht de uitslag, inclusief een kopie van de officiële uitslagenlijst,
van de wedstrijd binnen twee weken na de wedstrijd aan te leveren bij de KNHS. De behaalde
winst- en/of verliespunten kunnen geregistreerd worden mits het niveau overeenkomt met de
klasse waar nationaal in gestart wordt.
Artikel 704 – De verschillende klassen en onderdelen
1. Een klasse bestaat uit twee onderdelen; de verplichte oefeningen en de kür. Op wedstrijden kan in
de volgende klassen uitgekomen worden: BB (Impuls), B (Beginners), L (Licht), M (Midden), Z
(Zwaar), ZZ (Zeer Zwaar). In de klassen L B t/m ZZ kan zowel door solo’s, pas-de-deux’s als in
teams gestart worden, in aparte rubrieken. Daarnaast zijn er aparte juniorenklassen voor solo,
pas-de-deux en team.
2. De verplichte oefeningen zijn voorgeschreven oefeningen die in een vastgestelde volgorde,
aaneengesloten getoond moeten worden. De oefeningen moeten binnen een vastgestelde tijd
getoond worden.
3. In het onderdeel kür toont de deelnemer naar eigen inzicht een reeks van oefeningen. Afhankelijk
van de klasse wordt een bepaalde moeilijkheid en verschillende voorwaarden gevraagd. Deze
worden per rubriek omschreven in het Handboek Voltige.
4. De klasse ZZ Solo bestaat uit drie onderdelen; de verplichte oefeningen, de kür en de technische
test. De technische test bestaat uit vijf voorgeschreven oefeningen aangevuld met oefeningen
naar keuze in een kür. Een beschrijving van de voorgeschreven oefeningen staat in het Handboek
Voltige.
5. In alle pas-de-deux klassen tonen beide deelnemers de voorgeschreven verplichte oefeningen en
gezamenlijk een kür.
6. In de pas-de-deux klasse ZZ en junioren tonen de deelnemers geen verplichte oefeningen, maar
twee keer een kür.
7. Een deelnemer start alle onderdelen van een rubriek op hetzelfde paard en met dezelfde longeur.
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Artikel 705 – Aantal starts
1. Een deelnemer mag op één wedstrijd, zowel, solo, pas-de-deux als in een team starten.
2. Het is niet toegestaan om meerdere keren in dezelfde rubriek te starten m.u.v. de soloklassen.
Indien de wedstrijdorganisatie het toestaat mag een solovoltigeur twee keer starten in dezelfde
solorubriek met twee verschillende paarden.
3. Een paard mag op één dag meerdere malen ingezet worden. Dit is afhankelijk van de belasting
die van het paard gevraagd wordt e.a. is afhankelijk van conditie en training van het paard.
Een paard mag worden ingezet (inclusief HC-starts) voor maximaal 12 punten, zie hiervoor
onderstaande tabel.
Klasse
BB stap
BB galop / B (1-4
deelnemers)
BB galop / B (5-7
deelnemers)
LB t/m Z solo + junioren
solo
ZZ solo
Technische test klasse
junioren/Z
B team 3-4 deelnemers
B team 5-6 deelnemers
L B t/m ZZ pas-de-deux
L t/m ZZ teams + junioren
team

4.

Aantal punten
2
4
6
2
4
2
4
6
4
8

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het welzijn van hun paard. Wanneer teveel van een
paard gevraagd wordt mag het jurylid besluiten een deelnemer niet te laten starten op het
betreffende paard.
Wanneer op eenzelfde wedstrijd zowel nationale als internationale rubrieken worden
uitgeschreven, dan gelden de bepalingen die zijn opgenomen in het FEI-reglement.

Artikel 710 – De verplichte oefeningen en kür per klasse
Klasse
BB

B

Verplichte
oefeningen
In stap of galop
1. basiszit
2. B-molen
3. bank
4. Vanuit bank
knielen met armen
naar voren
5. Vanuit
voorwaartse zit de
afsprong naar
binnen

Kür

Tijdslimiet

In stap Teams: max.
2 deelnemers op het
paard.

Verplichte
oefeningen: 1 minuut
per deelnemer.
Kür: 1 minuut voor 1
deelnemer, elke
volgende deelnemer
0.5 minuut erbij.

In galop
1. Vrije zit
2. B-molen
3. B-vlag
4. Opzwaaien naar
voorwaartse ligsteun
5. Knielen
6. Vanuit
voorwaartse zit
afsprong naar buiten

In stap Teams: max.
2 deelnemers op het
paard. Teams/Pasde-Deux: Max. 6 Doefeningen met 2
deelnemers.

Alleen oefeningen
toegestaan van
moeilijkheid E of M

Alleen oefeningen
toegestaan van
moeilijkheid E, M,D.
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Verplichte
oefeningen:
Solo: geen
Pas-de-deux: 2
minuten
Team: 1 minuut per
deelnemer
Kür:
Solo: 1 minuut

Voorwaartse zit
afsprong naar
binnen

L

M

Z

In galop
1. Opsprong
2. Vrije zit
3. L-vlag
4. Staan
5. Voorwaarts
opzwaaien
6. Halve molen
7. Achterwaarts
opzwaaien
8. Binnenwaarts
e afsprong
In galop
1. Opsprong
2. vrije zit
3. vlag
4. molen
5. schaar 1e deel
6. schaar 2e deel
7. staan
8. flank 1e deel en
afsprong naar
binnen

In galop
1. Opsprong
2. vrije zit
3. vlag
4. molen
5. schaar 1e deel
6. schaar 2e deel
7. staan
8. flank 1e deel
9. flank 2e deel

In galop
Teams:
Max. 2 deelnemers
op het paard.
Alleen oefeningen
toegestaan van
moeilijkheid E, M,D.

In galop
Alleen oefeningen
met moeilijkheid
tellen:
Solo: M, D, R
Pas-de-deux: M en
D
Teams: E, M en D
Teams:
Max. 3 deelnemers
op het paard
Max. 6 statische
oefeningen met 3
deelnemers.
In galop
Alleen oefeningen
tellen met
moeilijkheid:
Solo: M, D, R
Pas-de-deux: M en
D
Teams: E, M en D
Teams: max. 3
deelnemers op het
paard

Pas-de-deux: 1,5
minuut
Team: 1 minuut voor
1 deelnemer, elke
volgende deelnemer
0.5 minuut erbij.
Verplichte
oefeningen: Solo:
geen
Pas-de-deux: 2
minuten
Team: 6 minuten
Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 1.5
minuut
Team: 4 minuten
Verplichte
oefeningen: Solo:
geen
Pas-de-deux: 2
minuten
Team: 6 minuten
Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 2 1,5
minuten ut
Team: 4 minuten

Verplichte
oefeningen: Solo:
geen
Pas-de-deux: 2
minuten
Team: 6 minuten
Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 2 1,5
minuten ut
Team: 4 minuten

Artikel 737 - Klassement
1. In elke rubriek wordt/worden de deelnemer(s) met het hoogste puntentotaal als eerste geplaatst, de
deelnemer(s) met het op één na hoogste puntentotaal als tweede en zo verder.
2. In de klasse BB en B wordt de deelnemer met het hoogste beoordeling als eerste geplaatst,
ongeacht of het 1-7 deelnemers betreft. Galop en stap zijn twee afzonderlijke klassen.
3. In geval van ex aequo is de groep met het hoogste cijfer/beoordeling voor de verplichte oefeningen
de winnende groep. Indien het cijfer/ de beoordeling voor de verplichte oefeningen ook gelijk is, dan is
de winnaar de groep met het hoogste paardcijfer.
4. In geval van ex aequo bij solovoltigeurs of pas-de-deuxvoltigeurs is degene met het hoogste
cijfer/beoordeling voor de verplichte oefeningen de winnaar. Indien het cijfer/ de beoordeling voor de
verplichte oefeningen ook gelijk is, dan is winnaar degene met het hoogste paardcijfer.
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5. In geval van ex aequo bij de solo klasse ZZ, pas de deux klasse ZZ en junioren is degene met het
hoogste cijfer/beoordeling voor de 1e kür de winnaar.
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