Rapport I&R-controleur
*Aankruisen wat van toepassing is

Wedstrijdnummer:
Wedstrijdplaats:
Type wedstrijd*:

Outdoor

Indoor

Wedstrijddatum/-data:
Discipline*:

Dressuur

Mennen (dressuur/vaardigheid)

Springen

Aangespannen sport

Eventing

Voltige

Organisatie:
Soort wedstrijd*:

Breedtesport

Categorie 1

Subtop

I&R-controleur:

1.
Naam:
Aanwezig:

Pers. nr.:
van:

-

-

(datum)

:

uur

tot:

-

-

(datum)

:

uur

Handtekening:

2.
Naam:
Aanwezig:

Pers. nr.:
van:

-

-

(datum)

:

uur

tot:

-

-

(datum)

:

uur

Handtekening:

3.
Naam:
Aanwezig:

Pers. nr.:
van:

-

-

(datum)

:

uur

tot:

-

-

(datum)

:

uur

Handtekening:

4.
Naam:
Aanwezig:

Pers. nr.:
van:

-

-

(datum)

:

uur

tot:

-

-

(datum)

:

uur

Handtekening:
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Afwijkingen
Paardenpaspoort (art. 47)
Overtreding
Paspoort niet aanwezig
Meethistorie van de pony niet
vermeldt in het paspoort
Meetgegevens verlopen

Gevolg
Rapporteren.
Combinatie mag niet starten of wordt gediskwalificeerd.
Rapporteren.
Deelnemer informeren, combinatie mag wedstrijd vervolgen.
Rapporteren.
Deelnemer informeren, combinatie mag wedstrijd vervolgen.

Code
01
02
03

Vaccinatiegegevens niet vermeldt in
het paspoort of laatste enting langer
dan 14 maanden geleden

Rapporteren, voorzien van foto’s.
Combinatie mag niet starten of wordt gediskwalificeerd.

04

Basisenting niet correct (termijn min.
21 max. 92 dagen)

Rapporteren, voorzien van foto’s.
Deelnemer informeren, combinatie mag wedstrijd vervolgen.

05

Vervolgenting niet binnen het jaar
toegediend (langer dan 12 en
maximaal 14 maanden)
Vaccinatiegegevens niet juist
geregistreerd
(stempel/handtekening
dierenarts/batchnummer ontbreekt)

Rapporteren, voorzien van foto’s.
Deelnemer informeren, combinatie mag wedstrijd vervolgen.

06

Rapporteren, voorzien van foto’s.
Deelnemer informeren, combinatie mag wedstrijd vervolgen.

07

Vaccinatie binnen 7 dagen voor
wedstrijd toegediend

Rapporteren, voorzien van foto’s.
Deelnemer informeren, combinatie mag wedstrijd vervolgen.
Rapporteren, voorzien van foto’s.
Deelnemer informeren, combinatie mag wedstrijd vervolgen.

Medisch inlegvel ontbreekt
Transponder (art. 28)
Overtreding
Transpondernummer in het
paardenpaspoort en het transponder
in het paard komen niet overeen
Transpondernummer in paspoort
aanwezig maar transponder in het
paard niet af te lezen
Twee transponders aanwezig,
waarvan één in het paspoort is
geregistreerd
Transponder in paard en nummer in
het paspoort komen overeen maar de
kentekenen in het paspoort komen
niet met het paard overeen
Transponder in het paard aanwezig
maar het transpondernummer is niet
in het paspoort opgenomen
Transpondernummer in het paspoort
aanwezig, maar niet op de juiste wijze
geregistreerd (afgestempeld of in
paspoort gedrukt)
Buitenlands paspoort maar geen
transponder(nummer) aanwezig
Overige (art. 44 lid 6)
Overtreding
Deelnemer heeft geen gehoor
gegeven aan oproep van official

Gevolg
Rapporteren, het nummer van de transponder die in het paard is
aangetroffen dient vermeld te worden. Indien de kentekenen van het
paard overeenkomen met het paspoort mag de combinatie wel
starten.
Bij twijfel mag de combinatie niet deelnemen of wordt de combinatie
alsnog gediskwalificeerd.
Indien de kentekenen van het paard overeenkomen met het paspoort
de combinatie mag wel starten, zo mogelijk voorzien van kopieën
van het paspoort (pagina met aftekeningen en transpondernummer).
Rapporteren, zo mogelijk met de kopieën van het paspoort (de
pagina met aftekeningen en transpondernummer).
De combinatie mag wel starten.

08
09
Code

10

11

12

Rapporteren, zo mogelijk met de kopieën van het paspoort (pagina
met aftekeningen en transpondernummer).
De combinatie mag wel starten.

13

Rapporteren, zo mogelijk met de kopieën van het paspoort (pagina
met aftekeningen).
De combinatie mag niet starten of wordt alsnog gediskwalificeerd.

14

Rapporteren.
Combinatie mag wel starten.

15

Rapporteren.
Combinatie mag wel starten. Geldt alleen voor paarden geboren voor
16
1 juli 2009. Paard geboren na 1 juli 2009 mogen niet starten of
worden alsnog gediskwalificeerd.
Gevolg
Rapporteren.
Combinatie mag niet starten of wordt alsnog gediskwalificeerd.

Code
17

2
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Aantal gecontroleerde combinaties:
Hieronder uitsluitend de combinaties vermelden waarbij afwijkingen zijn geconstateerd.
Nr.

Combinatienr.

Naam paard / pony

Naam ruiter / amazone

Lidmaatschapnr.

Foutcode**
(zie blad 3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
** Zo nodig is het invullen van meerdere foutcodes mogelijk

Aanvullende informatie:
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