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Wedstrijdreglement Endurance 

(wijzigingen per 1 februari 2023) 
 

vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen 
 
 

Artikel 614 - Vrijwillige beëindiging 

1. Een deelnemer mag een wedstrijd voortijdig beëindigen na het doorlopen van de keuring van de vetgate. Dit is 
alleen toegestaan wanneer het paard goedgekeurd is. Het paard moet op 30 minuten na goedkeuring in de vetgate 
nagekeurd worden. Voor een eendaagse wedstrijd geldt dan, dat de betreffende combinatie onderaan het 
klassement wordt geplaatst zonder plaatsingsnummer. Voor een meerdaagse wedstrijd geldt dan, dat de 
betreffende combinatie conform artikel 610 lid 7 in het klassement wordt opgenomen. De rit telt mee in de 
uitslagverwerking voor het aantal afgelegde kilometers wanneer het paard goedgekeurd is bij de nakeuring. Wordt 
het paard niet goedgekeurd dan volgt uitsluiting.  

2. Een deelnemer kan zich op ieder moment terugtrekken behalve tussen de aankomst- en de vertrektijd op de vetgate 
of na het passeren van de finish. De combinatie wordt niet opgenomen in het klassement en de gereden kilometers 
tellen niet mee voor registratie. Een nakeuring is verplicht. 

 

Artikel 627 - Hors Concours  

1. Indien een wedstrijdorganisatie met instemming van de jury een deelnemer de gelegenheid wenst te geven om hors 
concours (buiten mededinging) te starten, mag dat worden toegestaan met inachtneming van de volgende 
bepalingen; 
- Deelnemers die hors concours willen starten dienen dit duidelijk bij opgave te vermelden, 
- Hors concours starten is toegestaan in de klasse waarin men reglementair startgerechtigd is of in een lagere 

klasse, 
- De reglementaire bepalingen van de klasse waarin wordt gestart zijn ook van toepassing op een hors 

concours-start, 
- De desbetreffende deelnemer mag niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden, niet in aanmerking 

komen voor een prijs, of voor toekenning van winstpunten. De betreffende combinatie wordt geregistreerd 
onder vermelding van ‘hors concours’ 

- Deelnemers die 12 maanden of korter geleden zijn gestart in de klasse 4 of internationaal en die willen 
starten in de klasse 1 of 2 mogen dit uitsluitend hors concours doen. 

 
 


