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REGLEMENTEN JUMPING K.R. 2023 
 

LAATSTE AANPASSING 05/04/2023 
 

 vzw 
 
 
De reglementen worden opgesteld door de leden van het Bestuursorgaan. 
 
Het Bestuursorgaan kan in de loop van het jaar aanpassingen doen aan deze 
jumpingreglementen. Deze worden dan gepubliceerd op de website van de vzw K.R. en zijn 
vanaf dan onmiddellijk van kracht. 
 
Voorstellen tot wijzigingen aan deze reglementen dienen schriftelijk, via een bij de K.R. 
aangesloten lid, te worden gericht aan het Bestuursorgaan. 
 
Als basis voor de jumpingregels worden de reglementen van de F.E.I. gehanteerd, aangevuld 
en/of verduidelijkt door onderhavige reglementen. 
 

VOOR K.R. WEDSTRIJDEN TELLEN DEZE SPECIFIEKE REGLEMENTEN K.R.  
BOVEN DEZE VAN FEI - KBRSF - PAARDENSPORT VLAANDEREN 

 
 

Adres van ons secretariaat : Peter MILLET 
Naamsesteenweg 202 

3800 SInt-Truiden 
 

 0493 12 28 87 
E-mail : secretariaat.kempreg@telenet.be 

Website : www.kempischeregionale.com 
 
 
 
 
Openingsuren :  
MAANDAG van 17.30 tot 20.30 uur 
ANDERE WEEKDAGEN : Na Telefonische afspraak 
FEESTDAGEN : GESLOTEN 
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1.  RUITERS – REEKSEN - LICENTIES 
 
 
1.1 LICENTIES – SOORTEN EN TARIEVEN : ZIE I.O. ART 12 
Deze zijn terug te vinden op de website Paardensport Vlaanderen  – 
www.paardensport.vlaanderen onder de rubriek Lidmaatschap – Tarieven en op de website 
KR – www.kempischeregionale.com onder de rubriek Ruiters –  Licenties - Tarieven Licenties 
 
 
1.2 WEEKENDPAS (deelnemingsrecht) : (voor het hele WE) 
 Ruiters die geen licentie hebben en kunnen 5x maal per seizoen een Weekendpas nemen :  
 Op het secretariaat KR bij de inschrijving voor de eerstvolgende wedstrijd 
 Bij ter plaatse inschrijvingen worden ze uitgeschreven en afgerekend door het secretariaat 

ter plaatse. 
 

 Weekendpas tot en met serie A – 95 cm  10 € 
 Weekendpas vanaf serie B – 105 cm 20 € 

 Deze Weekendpas is bovenop de verplichte aansluiting L01 
 De L01 kan ook op de wedstrijd in orde gebracht worden à 20€ 

 
 
1.3 REEKSEN VOLGENS DE RUITERS 
Minimum LEEFTIJD RUITERS :  

 Met pony’s vanaf het jaar waarin men 8 jaar wordt 
 Met paarden vanaf het jaar waarin men 10 jaar wordt 

 
1.3.1 SCHOLIEREN + JUNIORS :  
 Leeftijd ruiters : van 10 tot 18 jaar. 

Het jaar waarin de ruiter 18 jaar wordt mag de ruiter kiezen voor het statuut van Junior of 
Senior(niet beiden). 

 
1.3.2 SENIORS :  
 Leeftijd ruiters : vanaf 18 jaar. 
 
 
EXTRA TOEVOEGINGEN KR 
 
VALLEN VAN EEN RUITER – zie FEI art 224 
Bijkomend KR : Na een Val MOET de ruiter TE VOET de piste verlaten 
Daarna is art 224 FEI van toepassing 
 
Na een val kan de jury wel terugvallen op art 140.2 van de General Rules van de FEI waarbij 
een ruiter de start kan geweigerd worden om medische redenen. Dezelfde methodologie wordt 
toegepast na de val van een paard, waarbij de dierenarts de jury zal adviseren om een paard 
uit de competitie te halen. 
Controle na een val op onze wedstrijden kan gebeuren door een dokter van dienst of indien 
geen dokter aanwezig moet de ruiter zichzelf nog bekwaam voelen om aan eventuele 
volgende proeven deel te nemen. 
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2. PAARDEN : IMMATRICULATIES –  
HARNACHEMENT – REEKSEN – HOOGTES – HANDICAP 

 
2.1 LEEFTIJD PAARDEN 
Paarden jonger dan 4 JAAR, mogen NIET deelnemen aan wedstrijden.  
 
2.2 IMMATRICULATIES 
 
2.2.1 TARIEVEN K.B.R.S.F. 
 Immatriculatie paard/pony (éénmalig) – ON-LINE 148 € 
 Immatriculatie paard/pony (éénmalig) – OFF-LINE 190 € 
 Wijziging van verantwoordelijke – registratiekosten voor KBRSF 33 € 

 
2.2.2 AANVRAAG IMMATRICULATIE 
 Immatriculaties dienen on-line zelf aangemaakt worden via equibel 
 
2.2.3 ALLERLEI 
 Een geldig immatriculatienummer, al dan niet betaald, is nodig om on line te kunnen 

inschrijven  
 

 Alle paarden moeten een ‘BETAALD’ immatriculatienummer hebben om in wedstrijd deel te 
kunnen nemen aan wedstrijden.  
Uitzonderingen  
Voor paarden die enkel in Clear round Proeven (niet de proeven voor 4 jarige paarden) en 
Serie A( en/of max 1m) willen starten (of buiten wedstrijd in andere reeksen) en voor alle 
ponyreeksen is een ‘niet-betaalde’ immatriculatie voldoende 
 

 
2.3 HARNACHEMENT : zie FEI artikel 257 
Verduidelijking :  
Gebruik van de zweep : zie FEI 243.2.2 
De zweep mag niet gebruikt worden na een uitsluiting: Hierbij moet ook inbegrepen worden 
de proefsprong of de poging na een uitsluiting. 
 De zweep moet naar beneden gericht gedragen worden. 
  
 
 
2.4 REEKSEN VOLGENS DE PAARDEN 
 
2.4.1 CLEAR ROUND 
 Deze wedstrijden zijn vrij voor alle paarden en ruiters/ amazones van om het even welke 

reeks.  
 Deze paarden moeten dan enkel een NIET-BETAALD immatriculatienummer hebben om  

on-line te kunnen inschrijven 
 Men mag in deze reeks blijven starten, zolang men wil en ze ook ten alle tijden verlaten en 

er naar terugkeren. 
 Hoogte : 60 cm en 80 cm 
 Snelheid : 325 m/min. Geen Barrage.  
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2.4.2 4 JARIGE PAARDEN : 
 Deze mogen starten in een aparte proef 4 jarige paarden of in Clear Round Paarden 60 of 

80 cm of maximum in proeven Serie A = 95 cm zonder hun statuut van 4 jarig paard te 
verliezen.  
Na het kampioenschap mogen zij starten in een reeks naar keuze tot en met B. 

 Max. 4 paarden per ruiter 
 Evenwel mogen zij wel aan de Interclubkampioenschappen deelnemen. 
 
 
2.5 HOOGTE – SNELHEID - BREEDTE 
2.5.1 HOOGTE – SNELHEID 
 De hieronder vermelde hoogten zijn maxima, Barrage niet inbegrepen.  

Barrages mogen 10cm  hoger en breder gezet worden 
 In een proef met 2 fasen BLIJVEN de hindernissen van de tweede fase op de voorziene 

max hoogte van de reeks staan 
 In Proeven op chrono wordt de basishoogte van de reeks aangehouden 
 In Finales Kampioenschappen en Bekers = de hoogte zoals voorzien in die reeks 
 

REEKS MAXIMUM 
HOOGTE 

Snelheid 
gewoon 

Herk. En/of 
op chrono 

CLEAR ROUND  60 en 80 325  
SCHOLIEREN 100 325 350 
4 JARIGEN 90 

100(na 01/07) 
325 350 

5 JARIGEN 110 325 350 
6 JARIGEN 120 350 350 
SERIE  A 95 325 350 
SERIE  B 105 325 350 
SERIE  1 115 350 350 
SERIE  2 120 350 350 
AMAZONES 115 350 350 

 
2.5.2 BREEDTE 

 Paarden : Max 20 tot 30 cm breder dan de hoogte van de proef 
 Een triple bar mag 20 cm extra breder zijn 

 
 
2.6 HANDICAP 
2.6.1 BASISREGEL  

De handicappunten zijn enkel om de reeks aan te duiden voor deze kampioenschappen. 
 In ‘gewone’ proeven is de keuze ten allen tijde aan de ruiter en mag men dus starten waar 

men wil  
 Handicapreeksen zijn enkel van toepassing in de Individuele Kampioenschappen en voor 

de Interclubkampioenschappen 
 Alle combinaties beginnen in een nieuw zomerseizoen in de Reeks A op 0 punten  
 Als er prijs behaald wordt in een bepaalde hoogte komt de combinatie enkel in 

aanmerking voor de manches en voor de finales in deze reeks  
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2.6.2 REEKSEN IN HANDICAPPUNTEN – Voor kampioenschappen en 
Interclubs 
SERIE  A    : van 0 tot 1200 
SERIE  B    : van 1201 tot 2400 
SERIE  1    : van 2401 tot 3600 
SERIE  2    : vanaf 3601 
 
2.6.3 VERANTWOORDELIJKE HANDICAP 
De deelnemer is verantwoordelijk voor de handicappunten van zijn paard en voor de reeks, 
waarin hij met het paard dat hij berijdt, start 

 
 
 

3.  PONYREGLEMENT K.R. 
 

DIT ARTIKEL IS  
ENKEL VAN TOEPASSING VOOR PONY'S 

 
3.1 ALGEMENE REGELS 
 HET ALGEMEEN REGLEMENT F.E.I. en K.B.R.S.F. is VAN TOEPASSING en WORDT 

VERVOLLEDIGD VOOR DE K.R. VIA ONDERSTAANDE REGELS 
 

 PONY’S MOGEN IN PONYPROEVEN NOOIT BEREDEN WORDEN DOOR RUITERS 
OUDER DAN 16 JAAR 

 
 
3.2 REEKSEN  
 Reeksen zijn ingedeeld volgend de max. hoogte van de hindernissen van een reeks 
 Reeksen Ponys Clear Round 50 cm en Ponys Clear Round 60 cm = geen Barrage of 

combinaties 
(Een eenvoudige combinatie op twee galopsprongen mag vanaf 01 Juli) 

 Verdere Hoogtes : 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm en 110 cm 
 

3.3 LEEFTIJD RUITERS 
zie tabel artikel 3.2 – Minimumleeftijd ponyruiters vanaf het jaar waarin men 8 jaar 
wordt tot en met het jaar waarin men 16 wordt. 
 
 

3.4 LEEFTIJD PONY’S 
Vanaf het jaar waarin ze 4 jaar oud worden mogen ze deelnemen aan wedstrijden.  

 
3.5 METING PONYS 

 Vanaf de reeksen 70 cm en hoger moeten alle pony’s éénmalig gemeten worden 
 Pony’s die voor de eerste keer gemeten worden en niet hoger zijn dan 137 cm 

(zonder ijzers) en 138 cm (met ijzers) zijn levenslang in orde. Pony’s die bij een 
eerste meting groter zijn, dienen tot en met hun 7ste levensjaar gemeten te worden. 



6 
 

Als men een pony, die ouder is dan 7 jaar, voor het eerst immatriculeert MOET deze 
ook eenmalig gemeten worden. 

 Erkende dierenartsen voor metingen van pony’s kan u terug vinden via de website – 
rubriek paarden – meting ponys 
 

3.6 DE BREEDTE VAN DE HINDERNISSEN  
 Pony’s : 

 Reeksen t/m 90 : Max 10 cm breder dan de hoogte van de proef 
 Reeksen ≥100 : Max 20 cm breder dan de hoogte van de proef 

 Een triple bar mag 20 cm extra breder zijn 
 
3.7 COMBINATIES VAN HINDERNISSEN  
- Zie nationaal reglement 
- Alle combinaties zijn toegelaten behalve stijl naar oxer met 2 galoppassen! 
 
3.8 KAMPIOENSCHAP - zie ook hoofdstuk kampioenschappen 
 Er zijn 3 kampioenschappen voor pony’s : resp. 80 – 90 - 100 
 Voor de reeksen Clear round 50 en 60 en de ponys 70 cm  zal er GEEN kampioenschap of 

speciale wedstrijd met extra-geldprijzen georganiseerd worden. 
 Bij MINDER dan 5 (verschillende) Ruiters in een bepaalde hoogte zullen er twee hoogtes 

samengevoegd worden en zal een handicap toegepast worden 
Er is dan voor beide reeksen samen uiteraard maar 1 podium 

 
 
3.9 HANDICAP PONY’S – VOOR KAMPIOENSCHAPPEN 
BASISREGEL  

De handicappunten zijn enkel om de reeks aan te duiden voor deze kampioenschappen. 
 In ‘gewone’ proeven is de keuze ten allen tijde aan de ruiter en mag men dus starten waar 

men wil  
 Alle combinaties beginnen in een nieuw zomerseizoen allemaal in de Reeks A op 0 

punten  
 De handicappunten worden toegekend voor de COMBINATIE pony+ruiter 
 Als er prijs behaald wordt in een bepaalde hoogte komt de combinatie enkel in 

aanmerking voor de finale in deze reeks  
 

 
REEKSEN IN HANDICAPPUNTEN – Voor kampioenschappen  
Ponys 80    : van 0 tot 2400 
Ponys 90    : van 2401 tot 3600 
Ponys 100   : van 3601  
 

 
3.10 TOK - HOOFDDEKSEL - zie FEI – Bijlage XI - Artikel 19 en 20 
De tok moet steeds gedragen worden en goed vastgemaakt zijn van zodra zij op hun pony 
zitten. 
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4.  SOORTEN PROEVEN EN HINDERNISSEN 
 
4.1 SOORTEN PROEVEN PER REEKS 
 

Proef         Serie    Cl 
R 

Sch 4 
Jar 

A B 1 2 P 
ClR 

Ponys 

Clear Round X X X X X X X X X 
Ideale Tijd X X X X X X X x X 
Barema A-ZC X X X X X X X X X 
Barema A-OC 0 X 0 X X X X 0 X 
Toenem Pt-ZC X X X X X X X X X 
Toenem Pt-OC 0 X 0 X X X X 0 X 
2 Fasen-OC 0 X 0 X X X X 0 X 
Barema C 0 0 0 X X X X 0 0 
Rit t/h uurwerk 0 0 0 X X X X 0 0 
Afloss Americ 0 0 0 X X X X 0 0 
Amerik Individ 0 0 0 X X X X 0 0 
Kies uw punten 0 0 0 0 0 X X 0 0 
Kies uw omloop 0 0 0 0 X X X 0 0 
Spiegelproef 0 X 0 X X X X 0 X 
Heen en weer 0 X 0 X X X X 0 X 
Proef combinaties 0 0 0 0 X X X 0 0 
Krachtproef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4.2 TOEGELATEN HINDERNISSEN VOOR ELKE REEKS 
 

Hindernis  Serie Cl 
R 

4 
Jar 

A B 1 2 P 
ClR 

Ponys 

Rivier 0 X 0 X X X 0 0 
Combin-1 galop 0 0 X X X X 0 X 
Combin-2 galop X X X X X X X X 
Driesprong 0 0 X X X X 0 X 
Bidet (***) X X X X X X 0 X 
Hek(geen balk) 0 X X X X X 0 0 

 
*  = onder voorbehoud  *** = enkel als keuzesprong bij Clear Round  
** = enkel in Bar.C   X = wel  0 = niet 

 In de proeven voor 4 Jarige paarden -zijn er voor 01 JUNI GEEN meervoudige hindernissen 
toegelaten. (zie ook 11.4.2 § 7) 
 

 Een tripple bar mag enkel gebruikt worden als eerste element van een combinatie 
 

 In de Clear Round mag vanaf 01 juni een eenvoudige combinatie op 1 galopsprong 
 

 
WATERSPRONG - RIVIER 
zie ook FEI 211.1/2/4 : is een watersprong liefst min. 4 m front en ca 3 m in de lengte (min 2 
m).  
 In Kunststof op het terrein liggend = ENKEL een ‘VEILIGE’ rivier is toegelaten, met een 

goed meegevende opstaande rand van max. ± 5 cm 
 Deze veilige rivier moet K.R. NIET worden ingegraven 
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 De rivier zal zo veel mogelijk gebruikt worden en zeker in de Grote Prijzen. 
Als keuzesprong in of na het parcours in andere reeksen. 

 Alle reeksen mogen de rivier springen, behalve pony's, Clear Round Paarden en t/m 1m.  
 De 4 jarigen mogen ook water springen. De breedte moet echter aangepast zijn, max. 3 

m. 
 Aan de watersprong(rivier) mag alleen een haag of smal muurtje aan de voorzijde staan 

(min. 40 en max. 50 cm hoog) en een lat enkel aan de landingszijde.  
 De bevlaggingspalen die het einde van de landingszijde aan de rivier aanduiden moeten 

gemaakt zijn van materiaal dat niet kan breken of versplinteren en zij moeten kunnen 
plooien als zij geraakt worden; deze vlaggen mogen geen scherpe punten of hoeken 
hebben. 

 Indien de bodem van de rivier van beton of ander hard materiaal is moet deze bedekt 
worden met een zacht materiaal zoals kokosmat of een rubberen mat. 

 Indien een inrichter, die een kampioenschap inricht, beschikt over een rivier, mag deze 
slechts gebruikt worden in 1 halve finale en niet in de finale. (Tevens afhankelijk of de 
rivier in de loop van het seizoen voldoende gebruikt is voor betreffende reeks.) 

 In Bekers van Limburg en proeven waar verschillende reeksen, met inbegrip van de 
reeksen A en B, zijn samengevoegd, zal de rivier (al dan niet overbouwd) nooit gebruikt 
worden 

 
RIVIER MET HINDERNIS (FEI – 211.10) 

Boven een watersprong mag enkel een rechte hindernis die niet hoger is dan de hoogte 
van de aan gang zijnde proef geplaatst worden. Deze hindernis mag bestaan uit meerdere 
balken, maar er moeten veiligheidsschelpen gebruikt worden bij alle balken. 
Deze rechte hindernis mag niet verder dan 2 meter van de voorzijde van de hindernis 
geplaatst worden. Deze hindernis wordt gejureerd als een rechte hindernis en niet als een 
watersprong.  
 
" Opmerking K.R.: voor de rechte hindernis mag wel een hek gezet worden 
of een ‘aanduidingsmiddel’, voor of  geheel of gedeeltelijk in het water. Bij 
omverwerpen van dit hek worden geen strafpunten toegekend. " 

 
BIDET  
 Indien water gebruikt wordt onder, aan de voor- of achterzijde van een hindernis (een 

zogenaamde ‘Liverpool’), dan mag de totale wijdte van de hindernis (inclusief het water) 
de 2.00 meter niet overschrijden. (FEI art. 211.11) 

 Bidet voor de Clear Round proeven = ENKEL als keuzesprong of facultatief na de omloop 
 
 
4.3 JURIS PRUDENTIE - SPECIALE ALGEMEENHEDEN 
 
HALTHOUDEN TIJDENS DE OMLOOP – FEI 233 
EXTRA UITLEG :  
 Indien de jury mocht vergeten de tijd stil te leggen, zodanig dat het onmogelijk zou worden 

in een proef waarin de tijd meespeelt, een eerlijke rangschikking te maken, wordt de 
deelnemer als volg gerangschikt in de proef.  Hij krijgt een extra prijs uitgekeerd, die ten 
laste valt van de organisator, gelijkgesteld met het bedrag dat zou uitgekeerd worden aan 
de deelnemer met dat aantal punten, die de gedupeerde combinatie zou bekomen hebben, 
en dit met de kortste tijd. 
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 Vb. Hij zou de prijs krijgen van de eerste, indien hij foutloos zou zijn, enz... voor 
strafpunten.  
Als 1°  krijgt hij een beker, stalplaat + eventueel lint 

 In de proeven voor Kampioenschapsmanches, halve finales, finales en ieder speciaal 
klassement wordt er een commissie samengesteld onder voorzitterschap van de rechter, 
die de proef jureerde en de aanwezige officials, die dan beslissen welke punten hem 
toegekend worden. 
 

 Alle gevallen, waarbij de jury in de onmogelijkheid verkeert, de ruiter of combinatie normaal 
te beoordelen, zullen volgens dezelfde procedure behandeld worden. 
 

 Telkens als, ondanks de bel, de ruiter niet stopt, is het op eigen risico. De chrono moet 
gestopt worden als de ruiter halt houdt. Het is aan de jury om te  beslissen of deze 
combinatie al dan niet uitgesloten wordt. 

 
 
 
4.4 K.R. - GROTE PRIJS – 130 
 Elke inrichter heeft de mogelijkheid tot het inrichten van een Grote Prijs als speciale proef 

voor de hoogste reeks. Deze proef zal Grote Prijs genoemd worden en er mag 10 cm 
hoger gebouwd worden dan bij Serie 2. 

 Om deze proef te mogen inrichten dient de inrichter een extra-prijzengeld van minimum 
400 € te voorzien 

 Voor een Grote Prijs kan of mag de mogelijkheid voorzien  worden om een rivier te maken 
en al dan niet overbouwd te gebruiken. 

 Wild cards :  
 enkel na toestemming door het Bestuursorgaan 
 Max. 5 wild cards 
 Enkel voor proeven die het gevolg zijn van een kwalificatie en voor combinaties die in 

orde zijn met de deelnemingsvoorwaarden om in wedstrijd te kunnen starten en die 
ook daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de kwalificatie. Zeker niet voor BvL en 
Kampioenschappen. 

 
 
4.5 PROEF OP IDEALE TIJD 
 
Richtlijn voor parcoursbouwers : Berekening van de Ideale Tijd 
Het belangrijkste gegeven aan deze proef is uiteraard het berekenen van de ideale tijd.   Als 
richtlijn worden volgende snelheden gebruikt : 

 Pony’s Paarden Clear Round  325m/minuut 
 
Als richtlijn om de ideale tijd te berekenen kan volgende vuistregel gehanteerd worden 

 (Lengte van de omloop – 5%) x 60 / snelheid 
 In elk geval is de ideale tijd korter dan wat de toegestane tijd voor een dergelijke omloop 

zou zijn. 
 Afhankelijk van de omvang van het terrein, aantal wendingen, … kan deze ideale tijd 

herberekend worden en dus afwijken van de eerder vermelde richtlijn. 
 De jury, in overleg met de parcoursbouwer, heeft de mogelijkheid om na 3 combinaties 

die de omloop zonder onderbreking beëindigd hebben de ideale tijd alsnog bij te sturen.  
Dit in overeenstemming met de basisprincipes zoals vermeld in artikel 204.3 van het 
FEI Jumpingreglement. 
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Proef op ideale tijd (volgens Barema A) 
1. De deelnemers die het parcours foutloos (zonder springfouten of weigeringen …) afleggen 
zijn allemaal ex-aequo op de eerste plaats De combinatie die het dichtst de Ideale Tijd benadert 
wint de beker. 
2. In deze proef is er geen toegestane tijd, maar wel een tijdslimiet.  Indien de omloop 600 meter 
of meer is, bedraagt deze tijdslimiet 180 seconden.  Indien de omloop minder dan 600 meter is, 
bedraagt de tijdslimiet 120 seconden. 
 
3. Op het parcoursplan wordt geen lengte van de omloop vermeld en er wordt geen ideale tijd 
vermeld.  De ideale tijd als dusdanig wordt niet bekendgemaakt voor het einde van de proef aan 
de deelnemers.  Enkel de tijdslimiet wordt vermeld.  De elektronische tijdsopname wordt wel 
gebruikt om aan de deelnemers de afteltijd en de verreden tijd van hun omloop te laten zien. 
 
 
 

5.  VOORPROGRAMMA 
 
5.1 OPSTELLEN VOORPROGRAMMA 

 Het voorprogramma dient ± 8 weken voor de wedstrijd aan het Secretariaat K.R. verstuurd 
te worden. (Uiterste datum wordt vermeld op het toegestuurde voorstel) 
Voor de inrichters, die laattijdig hun voorprogramma's insturen, zal door het 
Bestuursorgaan, naar eigen goeddunken, een standaard voorprogramma opgesteld 
worden, zodanig dat dit programma tijdig kan verschijnen. 

 De voorprogramma's K.R. zullen verschijnen op de websites KR en KBRSF. 
 
5.2 VERMELDINGEN IN HET VOORPROGRAMMA : 
 Datum 
 Terrein : adres + aanwijzingen over de te volgen weg. 
 Parcoursbouwer(s) : naam (dient door de inrichter zelf gecontacteerd te worden). 
 Verantwoordelijke : degene die alle inlichtingen kan verschaffen en dringende 

beslissingen kan treffen (naam en telefoon). 
 Sluitingsdatum : ALTIJD ‘s maandags voor de wedstrijd 
 Proeven en reeksen te kiezen uit :  

REEKS en MAXIMUM HOOGTE REEKS en MAXIMUM HOOGTE 
Clear Round - 60  Clear Round - 80 
Juniors A – 95  Juniors B – 105 
Seniors A –-95  Seniors B – 105 
Juniors en Seniors 1 – 115  Juniors en Seniors 2 – 120 
Grote Prijs – 130  
 4 Jarige paarden - 90 (100 na 01 Juli)  
 5 Jarige paarden – 105-110 
 6 Jarige paarden – 115-120 
Pony’s Clear Round 50 en 60  Pony’s 70 
Pony’s 80  Pony’s 90 
Pony’s 100  Pony’s 110 

- Het gaat hier om hoogtes vóór de Barrage.  
- Een dubbele omloop telt voor 1 proef 
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6.  INSCHRIJVINGEN 
 
6.1 ON LINE INSCHRIJVEN 
 wordt gedaan via het on-line systeem van het programma KBRSF via www.equibel.be 

 
 kan enkel indien de ruiter volledig in orde is met zijn licentie en het paard in het bezit is 

van een al dan niet betaald immatriculatienummer 
 

 Ruiters van KR hebben voorrang om in te schrijven tot maandagavond ± 19 Hr 
Dan worden de proeven opengesteld voor ruiters van andere provinciales (indien de 
limieten het toelaten) – dit kan echter ten allen tijde opengesteld worden naargelang het 
verloop van de inschrijvingen. 

 
6.1.1 LIMIETEN VAN INSCHRIJVINGEN 
Normaal worden de inschrijvingen afgesloten op maandag om 24 Hr 
Er staat echter een limiet op het aantal wat kan deelnemen  
Deze limiet wordt ’s maandags op de voet gevolgd en kan steeds aangepast worden per proef 
(naargelang de noodwendigheden : GP, terrein, ……….) 
Bij meer dan de limiet aan inschrijvingen worden er ook GEEN ter plaatse inschrijvingen 
toegelaten. – en uiteraard ook geen omzettingen van de ene dag naar  een volzette dag of van 
een terrein naar een volzet terrein. 
 
6.2 NIET ON-LINE = ENKEL OP HET ALGEMEEN SECRETARIAAT 
 De inschrijvingen die niet on-line gedaan worden kunnen enkel op het algemeen 

secretariaat K.R ingevuld worden op een inschrijvingslijst per wedstrijd en enkel op de 
voorziene sluitingsdag en enkel voor de eerstvolgende wedstrijd.  

 Er worden geen inschrijvingen per telefoon, fax of e-mail aanvaard 
 Prijs : altijd 5 € duurder dan het voorziene on-line bedrag 
 
6.3 SLUITINGSDATUM  
 On-Line : ALTIJD via equibel op maandagavond voor de wedstrijd om 24u00  

OF als de limieten per dag of per proef bereikt zijn 
 Niet on-line : ALTIJD op maandagavond voor de wedstrijd tussen 17u30 en 20u30  

(opgelet : secretariaat is gesloten op feestdagen) 
 
 
6.4 TERUGBETALING INSCHRIJVINGEN 
Eénmaal ingeschreven, worden er geen inschrijvingen terugbetaald. (uitzondering aflassen 
van proeven en bij tijdige melding aan het secretariaat, ten laatste woensdagavond 19 Hr,  en 
met gegronde reden) 
 
6.5 TARIEVEN INSCHRIJVINGEN : ZIE BIJLAGE 
 
6.6 AANTAL PAARDEN PER RUITER/PER PROEF - Basisregel 
 Er mogen door een zelfde ruiter max. 3 paarden bereden worden in dezelfde proef.  
 Bij de 4 jarige paarden mogen er max. 4 paarden per ruiter gereden worden.  
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6.7 AANTAL PROEVEN PER PAARD 
Tenzij anders bepaald in het programma mag een paard in max. 2 proeven per wedstrijddag 
starten  
 
6.8 RUITERS MET EEN WEEKENDPAS – TER PLAATSE INSCHRIJVINGEN 
6.8.1 IN CLEAR ROUND 60/80 : Gewoon in wedstrijd 

 
6.8.2 Met een niet betaalde immatriculatie : enkel tot en met Serie A in wedstrijd 
Met een betaalde immatriculatie : in alle reeksen in wedstrijd 
 

 
 
6.9 TER PLAATSE INSCHRIJVINGEN 
 
6.9.1 ALGEMEEN :  
 Na de sluitingsdatum en het opstellen van de startlijsten kan er beslist worden om geen ter 

plaatse inschrijvingen toe te laten – dit wordt op de website bovenaan de startlijsten 
vermeld 

 Geen inschrijvingen ter plaatse aan gewoon tarief, zelfs niet bij te weinig deelnemers.(tenzij 
anders vermeld in het voorprogramma) 

 
6.9.2 TER PLAATSE INSCHRIJVINGEN BIJ KAMPIOENSCHAPPEN EN B.V.L.  
 Voor halve finales van Kampioenschappen en Bekers van Limburg kan er NIET ter 

plaatse worden ingeschreven, zelfs niet om Buiten wedstrijd deel te nemen. 
 
6.9.3 TARIEF TER PLAATSE INSCHRIJVING :  
Zie tabel in punt 6.5 
 
6.9.4 INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR TER PLAATSE INSCHRIJVING 
 Kan enkel gekocht worden op het wedstrijdsecretariaat van de betrokken wedstrijd  
 Deze dienen op het wedstrijdsecretariaat door de ruiter /amazone volledig ingevuld te 

worden (ook het nummer van licentie en immatriculatie). 
Anders dienen zij buiten wedstrijd te starten 

 De ter plaatse inschrijvingen worden door het wedstrijdsecretariaat verwerkt in equipe. 
 
6.9.5 AFSLUITEN TER PLAATSE INSCHRIJVINGEN 
 De ter plaatse inschrijvingen worden afgesloten onmiddellijk na het einde van de vorige 
proef(einde van de proef door laatste starter).  
 Het aantal ter plaatse inschrijvingen voor de volgende proef wordt dan onmiddellijk 
omgeroepen om de voorbereiding van de ruiters niet in de war te  
laten lopen. (liefst nog tijdens de aan gang zijnde proef) 
 Voor de eerste proef ter plaatse inschrijvingen tot 15 minuten voor aanvang van de proef.  
 
6.9.6 STARTPLAATS 
 Het wedstrijdsecretariaat bepaalt de startplaats van deze ruiters.  
 Ter plaatse inschrijvingen komen ALTIJD vooraan in de proef.  (Uitz met meerdere paarden 

in dezelfde proef) 
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7. OPSTELLEN VAN DE STARTLIJSTEN 
 
7.1 OPMAAK STARTLIJSTEN 
 De startlijsten worden opgemaakt door K.R. 
 
7.2 STARTLIJSTEN NAAR DE INRICHTER 
Daags na sluitingsdatum krijgt de inrichter de nodige informatie gemaild of gestuurd 
 De aantallen voorziene deelnemers 

Algemene richtlijnen voor een goede organisatie 
 
WORDEN MEEGEBRACHT DOOR HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT 
 De correcte startlijsten vanaf de woensdagavond voor de wedstrijd  
 
7.3 De startlijsten worden gepubliceerd op de websites KR en KBRSF 
www.kempischeregionale.com  en  www.equibel.be en zijn definitief vanaf de publicatie vanaf 
donderdag 
 
7.4  WIJZIGINGEN NA DE AFSLUITING VAN DE INSCHRIJVINGEN 
Vanaf de eerste publicatie en tot woensdagavond (voor 19.00 uur) voor de wedstrijd kan men 
gratis van paard of ruiter of van proef veranderen. 
(Mits eenvoudige mail naar het secretariaat KR) 
Hiervan kan altijd afgeweken worden met eenvoudige publicatie op de website. 
 
 
 

8. WIJZIGING PROGRAMMA en STARTLIJSTEN 
 
8.1 MINDER DAN 12 STARTERS  
Bij minder dan 12 deelnemers kan de jury, in overleg met de inrichter, beslissen dat 2 proeven 
van verschillende reeksen samengevoegd worden met handicap (indien mogelijk). 
Bij samenvoeging van de Pony’s Clear Round 50 en 60 of de Clear Round 60 en 80 cm kan 
men dus 2x in wedstrijd starten (1x per hoogte) en dus ook 2x prijs behalen als men clear 
round is. 
 
8.2 MEER DAN 250 OMLOPEN 
Indien er meer dan 250 omlopen/terrein/dag zijn, kunnen de officials altijd beslissen dat een 
Barema A 2 Fasen beiden op tijd of proeven rechtstreeks op gereden worden. De 30-
seconden afteltijd na het belsignaal zal dan eveneens ingesteld worden. 
 
8.3 CONFIRMEREN :  

 Ruiters moeten NIET confirmeren  
 Iedereen dient op zijn beurt en tijdig aan de ingang van de piste klaar te staan 
 Ruiters worden gewoon max. 3x geroepen zich naar de ingang van de piste te 

begeven 
Indien de beurt voorbij is zal de ruiter zich eventueel kunnen laten herplaatsen via het 
secretariaat MAAR wel Buiten Wedstrijd 
      Het secretariaat zal dat op de startlijst plaatsen en jury en poort verwittigen 
- Uitzondering : mits goedkeuring jury of wedstrijdsecretariaat met gegronde reden 
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8.4 WIJZIGINGEN EN TOEVOEGINGEN STARTPLAATS 
8.4.1 BASISREGEL :  (zie ook FEI art. 241.4.1) 
 De startorde dient strikt gerespecteerd. 
 Ruiters die niet tijdig in de ring verschijnen kunnen uitgesloten worden van deelname. 
 Afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden door het wedstrijdsecretariaat/de jury onder  

uitzonderlijke omstandigheden 
 
8.4.2 VERANDEREN VAN PROEF : GRATIS 
Een volledige en ingeschreven combinatie verandert van proef = 
 Na toestemming van en uitgevoerd door het wedstrijdsecretariaat 
 Bij verandering naar een proef met hoger inschrijvingsgeld moet dit verschil wel worden 

bijbetaald 
 

8.4.3 VERANDEREN VAN STARTNUMMER : GRATIS 
Na toestemming van en uitgevoerd door het wedstrijdsecretariaat 
 Indien de startplaats van de ruiter voorbij is, kan, mits toestemming van het 

wedstrijdsecretariaat een nieuw startnummer bekomen worden.  
De combinatie start dan echter Buiten Wedstrijd. 

 
8.4.4 VERANDEREN VAN PAARD OF RUITER : GRATIS 
Na toestemming van en uitgevoerd door het wedstrijdsecretariaat 
BELANGRIJK :  
 Paard veranderen EN van proef veranderen = TER PLAATSE INSCHRIJVING 
 Ruiter veranderen EN van proef veranderen = TER PLAATSE INSCHRIJVING 
 Ruiter veranderen EN paard veranderen = TER PLAATSE INSCHRIJVING 
 
 
 
 

9.  DEELNEMEN BUITEN WEDSTRIJD 
 

 Het secretariaat K.R. en ter plaatse de terreinjury treft hierbij de beslissing of een 
combinatie al dan niet buiten wedstrijd mag of moet starten. 
 

 Alle paarden niet in orde met de betaling van de immatriculatie, ook bij 4-jarige paarden 
(niet in de specifieke proeven clear round paarden en  pony’s) 
 

 In een lagere reeks dan de voorziene handicap van het paard bij manches van  
kampioenschappen 
 

 Men kan niet Buiten wedstrijd starten met hetzelfde paard in een proef waaraan men reeds 
heeft deelgenomen (ook niet bij proeven die in 2 delen gesplitst zijn), noch na met 
hetzelfde paard reeds aan twee proeven te hebben deelgenomen. 
 

 Buiten-wedstrijd deelnemers worden niet gerangschikt en komen als dusdanig niet in 
aanmerking voor prijzen, stalplaten of erelinten. (worden ook niet meegerekend om het 
aantal vertrekkers te bepalen) 
 

 Met Weekendpas en GEEN Licentie 01 betalen is ook buiten wedstrijd. 
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10.  PRIJZEN IN GEWONE PROEVEN 
 
10.1 PRIJZEN voor de gewone proeven voor alle reeksen 

 Beker of Trofee (stalplaten en/of erelinten is facultatief) 
 Voor CLEAR ROUND PROEVEN + 4 Jarige Paarden : 

beker verplicht - is voor de Combinatie met de ’Meest Ideale Tijd’ 
 
10.2 PRIJSUITREIKING : 
 De jury in overleg met de inrichter kan de prijs schrappen van de laureaten, die afwezig 

zijn op de prijsuitreiking  
 

10.3 UITBETALING DER GELDPRIJZEN 
ALLE geldprijzen worden uitbetaald via PSV (extra geldprijzen worden ter plaatse door de 
inrichter gegeven, behoudens andere vermelding in het programma) 
 
10.4 PRIJZENGELD : ZIE BIJLAGE AAN DIT REGLEMENT 
 
 
 

11.  KAMPIOENSCHAPPEN 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN KAMPIOENSCHAPPEN  
 
11.1.1 TIJDSTIP FINALES : 
 De Finale wordt betwist over 2 dagen (zaterdag + zondag of feestdag : 1 WE) 

(uitzondering 4-5-6 jarige paarden : drie dagen) 
 
11.1.2 DEELNAME AAN ANDERE KAMPIOENSCHAPPEN 

 Een paard mag slechts deelnemen aan 1 kampioenschap K.R.(d.w.z. halve en/of 
finale) (behalve amazones en Interclub). 

 
11.2 INSCHRIJVEN 
 Voor ½ finales : Gewone inschrijving 

Via equibel schrijft men automatisch in voor twee halve finales (dubbel van het normale 
tarief van die reeks) 

 Belangrijke opmerking : ter plaatse inschrijven is voor de halve finales NIET toegelaten in 
kampioenschappen (ook niet Buiten wedstrijd) 
 

 Voor finales in te schrijven tot ten laatste een ½ uur na de laatste ½ finale en na de 
bekendmaking van de startgerechtigden 

 
11.3 RUITERS VAN EEN ANDERE PROVINCIALE EN OF MET WEEKENDPAS 
kunnen niet deelnemen aan de ½ finales van kampioenschappen. 
 
11.4 PUNTEN - PODIUMPLAATSEN - KLASSERING  
 In geval van ex-aequo in de proef worden de punten niet gedeeld. 
 Uitsluiting : Eventueel uitgesloten deelnemers in de basisomloop van 

kampioenschapswedstrijden kunnen geen punten behalen.  De wedstrijd telt echter als 
deelname aan de halve finale.  
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Bij proeven dubbele omloop : Bij Uitsluiting of opgave in de 1° omloop mag de combinatie 
wel nog deelnemen aan de 2° omloop. De combinatie blijft wel in totaliteit uitgesloten of 
opgave. 

 
11.5 AMAZONES :  
 Voorbehouden aan JUNIOREN en SENIOREN  &  SCHOLIEREN 
 Amazone en paard (geen ponys met ponyruiters) mogen ook deelnemen aan andere 

kampioenschappen. 
 

11.6 KAMPIOENSCHAP 4-JARIGE PAARDEN 
- Is voor het paard en niet voor de combinatie 
- Geen manches 
- Is enkel voor ruiters met Licentie via KR 
- Iedereen mag deelname aan de  ½ finales  
- Om te mogen deelnemen aan de finale moet het paard aan minstens 3 verschillende 

wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap)  
(als wedstrijd telt het volledige WE ) 

- Maximum 4 paarden per ruiter bij de 4 jarigen 
- Proeven :  

- ½ finales : 2 Fasen beiden zonder chrono 
- Finale : Barema A met barrage op chrono  

- Hoogte = maximum 1 m (conform voorschriften cyclus) 
- Puntentelling :  

- ½ finales : - Foutloze 2° fase = 20 punten 
                     - Strafpunten in 2° fase = 10 punten 
                     - Uitgesloten of opgave 2° fase = 5 punt 
                     - Fouten in 1° fase = 3 punten 
                     - Uitgesloten of opgave in 1° fase = 1 punt 
- Finale : Punten van 42-38-36-34-32….- 2  

- Inschrijving finale = ter plaatse onmiddellijk na de tweede 1/2 finale 
- Eindklassement : Paard met het hoogst aantal punten is kampioen en zo verder  
- Beste drie paarden hebben recht op een Wild Card voor deelname aan 

Kampioenschap in Gesves 
 
11.7 KAMPIOENSCHAP 5 – 6 JARIGE PAARDEN 

- Is voor het paard en niet voor de combinatie 
- Geen manches 
- Is enkel voor ruiters met Licentie via KR 
- Iedereen mag deelname aan de  ½ finales  
- Om te mogen deelnemen aan de finale moet het paard aan minstens 3 verschillende 

wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap)  
(als wedstrijd telt het volledige WE ) 

- Maximum 3 paarden per ruiter 
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- Proeven :  
- ½ finales : 2 Fasen beiden op chrono 
- Finale : Barema A met barrage op chrono  

- Hoogte : 5 Jarigen max 1.05 – finale 1.10 
               6 Jarigen max 1.15 – finale 1.20 

- Puntentelling :  
- ½ finales : Punten van 21 – 19 – 18 - … 1 
- Finale : Punten van 42-38-36-34-32….- 2  

- Inschrijvingen : ter plaatse onmiddellijk na de tweede ½ finale 
- Eindklassement : Paard met het hoogst aantal punten is kampioen en zo verder  
- Beste twee paarden bij de 5 jarigen en het beste paard bij de 6 jarigen hebben recht 

op een Wild Card voor deelname aan Kampioenschap in Gesves 
 
 
11.8 KAMPIOENSCHAPPEN SERIE A (95) – SERIE B (105) – SERIE 1 (115) – 
SERIE 2 (120) 

- Geen manches  
- Is enkel voor ruiters met licentie via KR 
- Starten in de kampioenschappen is volgens de handicap van de combinatie ruiter-

paard 
- Handicap wordt bepaald door het behalen van prijs in een bepaalde reeks in de loop 
van het seizoen 
- Men kan niet deelnemen aan een kampioenschap lager dan de reeks waarin men 
prijs heeft behaald in de loop van het seizoen (Speciale cups zoals Cavalor – 
Epplejeck – Hippo Revue tellen niet mee in het handicapsysteem) 

- Maximum 3 paarden per ruiter per reeks 
- Finale :  

- Om te mogen deelnemen aan de finale moet de combinatie aan minstens 4 
verschillende wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap)  
(als wedstrijd telt het volledige WE ) 
- De 20 beste combinaties na de ½ finales mogen deelnemen aan de finale – max. 1 
paard per ruiter 

- Alle kampioenschappen worden verreden volgens de formule van het kampioenschap 
van België : Barema C – Barema A NOC – Barema A 2 manches NOC (samentelling 
strafpunten van de drie proeven – eventuele barrage enkel voor de eerste plaats) 

 
11.9 KAMPIOENSCHAP AMAZONES 

- Geen manches  
- Is enkel voor amazones met licentie via KR 
- Maximum 3 paarden per amazone 
- Finale :  

- Om te mogen deelnemen aan de finale moet de combinatie aan minstens 4 
verschillende wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap)  
(als wedstrijd telt het volledige WE ) 
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- De 20 beste combinaties na de ½ finales mogen deelnemen aan de finale – max. 1 
paard per ruiter 

- Het kampioenschap wordt verreden volgens de formule van het kampioenschap van 
België : Barema C – Barema A NOC – Barema A 2 manches NOC (samentelling 
strafpunten – eventuele barrage enkel voor de eerste plaats) 

 
11.10  KAMPIOENSCHAPPEN PONYS (80 – 90 – 100) 

- Geen manches  
- Is enkel voor ruiters met licentie via KR 
- Starten in de kampioenschappen is volgens de handicap van de combinatie 

ruiter/pony 
- Handicap wordt bepaald door het behalen van prijs in een bepaalde reeks in de loop 
van het seizoen 
- Men kan niet deelnemen aan een kampioenschap lager dan de reeks waarin men 
prijs heeft behaald in de loop van het seizoen 

- Maximum 3 ponys per ruiter per reeks 
- Finale :  

- Om te mogen deelnemen aan de finale moet de combinatie aan minstens 4 
verschillende wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap)  
(als wedstrijd telt het volledige WE ) 
- De 20 beste combinaties na de ½ finales mogen deelnemen aan de finale – max. 1 
pony per ruiter 
- In de finale start iedereen vanaf 0 punten 
- De uitslag van de finale is de einduitslag van het kampioenschap 
 

- Proeven :  
- ½ finales : 1° ½ finale = Barema A 2 fasen op chrono – 2° ½ finale = Barema A op 
chrono 
- Finale : Dubbele omloop met barrage op chrono  

- Puntentelling :  
- ½ finales = 42 – 38 – 36 – 34 - …. 2 

 
 
 
 

12.  INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
 
12.1 CLUB - PLOEGEN  
 Staat open voor alle ruiters met vergunning K.R  - en alle paarden/pony’s 
 Als club telt degene waar de licentie initieel aangevraagd werd. 
 Verandering van club kan aangevraagd via Paardensport Vlaanderen  – MAAR voor KR = 

Geen deelname aan één van de interclubkampioenschappen. (Uitz. verandering voor 
aanvang zomerseizoen) 

 Gemengde ploegen zijn niet toegelaten. 
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12.2 WELKE PAARDEN - PONY’S 
KLEINE TOER :  
 Voorbehouden aan pony’s en paarden serie A combinaties en 4 jarige paarden 
 Pony’s van alle reeksen ongeacht type licentie 
 Paarden MET RUITER MET EEN MAX. LICENTIE 03 – voor de ruiters met 4 jarige 

paarden is de max. licentie 08 
 
GROTE TOER :  
Het interclubkampioenschap staat open voor alle reeksen paarden en pony’s KR 
 
 Geen handicap tussen pony’s en paarden 
 Paarden en pony’s die deelnemen aan Interclub Kleine Toer mogen NIET meer 

deelnemen aan het “INTERCLUBKAMPIOENSCHAP” 
 Ruiters mogen aan beide Interclubs deelnemen 
 
12.3 AARD VAN DE PROEF  
a) De proef bestaat uit 2 manches met een eventuele Barrage op chrono enkel voor de 1° 
plaats. 
 
b) De proef wordt beoordeeld voor beide manches volgens een Barema A op chrono, waarbij 
de tijden van de drie beste combinaties in de 1° omloop enkel tellen om de startorde van de 2° 
omloop te bepalen 
De eventuele Barrage is eveneens op chrono voor de volledige ploeg. 
 
c) Hoogte :  
 KLEINE TOER : Hoogte 95-100 cm  

Dubbelsprong op 2 galopsprongen 
 

 GROTE TOER :  
de omlopen van de eerste twee combinaties hebben een max. hoogte van 105 cm en voor 
de 3° en 4° combinaties max.115 cm 

 
12.4 DEELNEMERS 
a) Een volledige ploeg bestaat uit 4 deelnemers, behorende tot dezelfde club, die allen slechts 
1 paard in die ploeg berijden.. 
 
b) Een ‘geldig afwezige’ (gewoon te laat, hoefsmid, dierenarts …..) deelnemer wordt aanzien 
als ‘uitgesloten’. Deze combinatie kan dan wel meedoen aan de 2° omloop en eventueel aan 
de barrage. 
 
c) Van zodra één ruiter van een ploeg gestart is mag er geen onderlinge wijziging tussen 
ploegen meer aangebracht worden aan deze ploeg. (dus niet meer van de ene ploeg naar  
een andere ploeg)   
- wel onderlinge startorde in de ploeg 
- wel op voorhand wijziging van ruiter, of paard of zelfs nieuwe combinatie 
- wel toevoeging van een ontbrekende lid in een ploeg (niet uit een andere ploeg) 
 
d) Indien een ploeg reeds winnaar is na de doorgang van de derde deelnemer of indien de 
ploeg zijn rangschikking niet meer kan verbeteren na de doorgang van het derde paard in de 
tweede manche, dan is het toegestaan dat de vierde deelnemer niet meer start.  
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e) Indien een club slechts een ploeg van drie deelnemers kan samenstellen, mogen zij ploeg 
vormen en deelnemen. 
 
f) Elke club mag zoveel ploegen vormen als mogelijk. 
 
g) Een ruiter mag max. 3 paarden starten (max. 1 paard in 1 ploeg) 
 
 
12.5 STARTORDE 
a) De startorde van de ploegen gebeurt op voorhand op het secretariaat. 
 
b) Eerst starten alle nummers 1 van elke ploeg, dan alle nummers 2, enz 
Ploegen met drie ruiters starten naar keuze) 
 
c) Een ruiter die in verschillende ploegen start liefst niet op dezelfde startplaats zetten 
 
d) De startplaats in de ploeg blijft ook dezelfde in de 2° omloop en in de barrage 
 
e) De startorde in de 2° omloop is de omgekeerde van de rangschikking na de 1° omloop door 
samentelling van de strafpunten van de drie beste combinaties en bij gelijkheid van strafpunten 
met samentelling van de tijden van de drie beste combinaties 
 
f) De startorde in de barrage (enkel voor de 1° plaats) is dezelfde als in de 2° omloop 

 
12.6 UITSLUITING OF OPGAVE 
Indien de uitsluiting of opgave plaats heeft in de eerste omloop, mag de volledige ploeg, de 
uitgesloten of opgegeven deelnemer inbegrepen, opnieuw starten in de tweede manche, 
indien de ploeg gekwalificeerd is voor deze tweede manche. 
 
 
12.7 KLASSEMENT 
a) De strafpunten van de 3 beste deelnemers van elke ploeg in de eerste manche worden 
toegevoegd aan de strafpunten en de tijden van de 3 beste deelnemers van de tweede 
manche. 
 
b) In geval van gelijkheid van punten voor de eerste plaats, zal een Barrage op  tijd gereden 
worden door de volledige ploeg.  
Bij gelijke punten in de Barrage worden de tijden van de drie beste combinaties van elke ploeg 
samengeteld. 
 
c) De overige ploegen worden geklasseerd naargelang de strafpunten van de 3 beste 
combinaties van de 1° en de strafpunten en de tijden van de 3 beste combinaties van de 2° 
manche samen.  

 
12.8 WISSELBEKERS 
De club, die de wisselbeker 3 maal wint, mag deze definitief behouden. 
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13.  BEKERS VAN LIMBURG 
 
 Er is een BvL voor Amazones en een BvL voor juniors en seniors samen 
 Er is enkel een Bvl voor Ponys indien er dat jaar geen kampioenschappen georganiseerd 

kunnen worden 
 GEEN ter plaatse inschrijvingen. 

- Is enkel voor ruiters met licentie via KR 
- Maximum 3 paarden/ponys per ruiter per reeks 
- Finale :  

- De 20 beste combinaties na de ½ finales mogen deelnemen aan de finale – max. 1 
paard/pony per ruiter 

 Worden betwist over twee dagen. 
1° dag : 
 1° Halve finale : Barema A op tijd HOC of Bar A 2 fasen-beide OC 
 2° Halve Finale : Barema A op chrono  
2° dag : Finale : Barema A 2 manches -1° ZC - 2° Op tijd – HOC 
 

 Punten in de halve finales : 40-38-37-36-35-..-1 
In geval van ex aequo worden de punten niet gedeeld. 
Uitgesloten deelnemers in de basisomloop kunnen geen punten behalen. 

 In de ½ finales 2 of 3 paarden per ruiter naargelang de bepaling van het voorprogramma. 
 De 20 beste combinaties na beide ½ finales komen terug in de finale.  

In de finale max. 1 paard per ruiter. 
Om te mogen deelnemen aan de finale moet de combinatie aan minstens 4 verschillende 
wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap) (als wedstrijd telt het volledige WE ) 
 

 De punten van de ½ finales vervallen voor de finale en iedereen begint dus met 0 punten. 
De startvolgorde van de finale is de omgekeerde van de stand na beide ½ finales 
De startorde is in beide omlopen dezelfde 

 Inschrijven voor de finales dient te gebeuren ten laatste een ½ uur na de tweede ½ finale 
en na de bekendmaking van de startgerechtigden voor de finale. 

 
 Hoogtes van de hindernissen in alle proeven voor de BvL :  

- Pony’s = maximum 95 cm – barrage 105 cm 
- Paarden (juniors en seniors samen)  en Amazones = 115 cm – barrage = 120 

 
 
 
 

14.  STEWARD - PADDOCKVOORSCHRIFTEN 
 
14.1 ALGEMEEN : zie Intern Reglement 
 
14.2 STEWARD – PADDOCKMEESTER  

 Alle officials en door KR erkende SA mogen eveneens als steward fungeren bij de 
wedstrijden K.R.. 
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PADDOCKVOORSCHRIFTEN :  
reglement FEI en KBRSF ter zake zijn van toepassing, met o.a. 
 
 In de paddock: minimum 1 rechte en 1 breedtesprong, m.a.w. min.6 staanders, minimum 

10 balken, 12 schelpen (waaronder minstens 2 veiligheidsschelpen), 3 rode en 3 witte 
vlaggen (moeten bevestigd zijn aan de staanders) + reservemateriaal. 

 Er mogen geen voorwerpen op, onder of aan de hindernissen gehangen worden, tenzij 
geleverd door de inrichter en voor iedereen van de proef. 

 In de Paddock dienen alle ruiters hun paarden zelf te berijden tijdens het springen. 
 In alle proeven voor paarden mag de hoogte en de breedte max 10 cm meer bedragen 

dan voorzien in de reeks waaraan men deelneemt. Voor pony’s max. dezelfde hoogte als 
voorzien in de proef. 

 Na uitsluiting van een combinatie of na het beëindigen van een omloop, zal de Jury of de 
Paddockmeester erop toezien dat er in de paddock, naast de piste of tussen de 
vrachtwagens geen brutaliteiten gebeuren. 

 Streng toezicht op de behandeling van paarden op wedstrijden, in of buiten de piste of 
paddock, wordt aanbevolen. De ruiters zijn ervan verwittigd dat meer dan 3 x slaan na een 
weigering uitsluiting voor gevolg kan hebben. 
Naargelang de ernst van de inbreuk kan ook artikel FEI 243.4 van toepassing zijn 

 Misbruik (wreedheden) t.o.v. paarden is moeilijk te beschrijven, maar elk geval van 
gewelddadig en aanhoudend gebruik van scherpe sporen, rijzweep, tegen het hoofd slaan, 
hevig en overdreven snokken in de mond van het paard, barreren in de paddock of in de 
omgeving van het terrein, worden als dusdanig beschouwd.  

 Alle gemanipuleerde sporen en rijzwepen zijn verboden. 
Elke combinatie, die hierop betrapt wordt, zal door de terreinjury uitgesloten worden voor 
de proef of voor al de proeven van de wedstrijd. (Zie ook 11.7) 
 

 Slofteugels (behalve de gogue) zijn  toegelaten in de paddock tijdens het losrijden en het 
springen. Steeds verboden voor pony’s. 

 Voor iedereen(Ook voor grooms, begeleiders, ……..) is het verplicht, zodra hij te paard 
ZIT, een hard hoofddeksel te dragen. 
Deze tok moet ten allen tijde goed vastgemaakt zijn. 
(ter info : de ruiter is verantwoordelijk voor zijn begeleiding …) 

 
 
 

15.  KLACHTEN 
 
15.1 ALGEMEENHEDEN 
 Bij het indienen van een klacht moet steeds een borgsom van 50 € betaald worden. (niet 

door officials) Uitz. bij misbruik van paarden 
 

 Enkel een geschreven en ondertekende klacht wordt aanvaard en zal aan de Terreinjury 
voorgelegd worden. 
 

 De Terreinjury zal oordelen na beide partijen, eventueel bijgestaan door een derde, te 
hebben gehoord. 
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 De borgsom van 50 €,- wordt terugbetaald aan degene die de klacht indiende als hij in het 
gelijk gesteld wordt, zo niet komt het geld ten goede aan de kas van de K.R. 
 

 Enkel officials, alle personen betrokken bij de inrichting van de wedstrijd, equipechefs, 
eigenaars van paarden en bij afwezigheid van deze laatsten, de individuele deelnemers 
aan de proef, hebben het recht klacht in te dienen. 
De klachten moeten tenminste ½ uur voor of na een proef ingediend worden. 

 
 Ze kunnen neergelegd worden omwille van volgende redenen : 
a) Tegen deelname van een paard of ruiter, 1 uur voor de proef. 
b) In verband met hindernissen of de omloop, de lengte of het plan van de omloop, 

onmiddellijk na het verkennen van de omloop en 15 min voor aanvang van de proef 
c) In verband met een voorval of onregelmatigheid in de loop van de proef, In verband met de 

klassering zo vlug mogelijk na het einde van de proef en ten laatste ½ uur na de 
bekendmaking van de resultaten. 

 
 Alle klachten over feiten, die op het ogenblik dat de jury aanwezig was, niet bekend 

waren, moeten op het Secretariaat K.R. toekomen, binnen de 5 dagen na de feiten 
 

 Een geval van misbruik tijdens een wedstrijd wordt beoordeeld door de terreinjury.   
Haar oordeel is zonder beroep. 
 

 
15.2 KLACHTEN 
van ruiter, eigenaar van paarden, officiële, ploegleider, verantwoordelijke persoon of 
vereniging betrokken bij de wedstrijd 
 
 moeten schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de terreinjury tijdens zijn periode 

van jurisdictie, anders bij de beroepscommissie of het Bestuursorgaan K.R. 
 moeten vergezeld van een borg van 50 €, uitgezonderd voor feiten betreffende 

vermoeden van misbruik ten opzichte van paarden.  
 

Deze kunnen ingediend worden door iedere persoon of vereniging (dierenbescherming). 
Hierbij liefst twee getuigen. Zij moeten wel schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn. 
Hierbij is dus geen borg vereist. 
 
Deze klachten dienen ter plaatse door de terreinjury behandeld te worden. Indien diegene die 
de klacht heeft ingediend niet akkoord gaat met de beslissing van de terreinjury; kan hiertegen 
beroep worden ingediend bij de beroepscommissie (of het Bestuursorgaan Bestuur indien 
deze laatste niet werd aangeduid of niet kan samengesteld worden). Tegen deze beslissing 
van de beroepscommissie (enkel indien aangeduid ter plaatse) kan nog beroep worden 
aangetekend bij het Bestuursorgaan) 
Tegen deze beslissing van het Bestuursorgaan is in de Kempische Regionale geen beroep 
meer mogelijk voor wat betreft Provinciale wedstrijden. Voor sancties genomen door de 
terreinjury voor ernstige feiten, kunnen zwaardere sancties gevraagd  worden aan de 
appèljury(indien aangeduid, anders rechtstreeks aan het Bestuursorgaan), door de appèljury 
aan het Bestuursorgaan, door het Bestuursorgaan aan de Disciplinaire Commissie van de 
K.B.R.S.F. 
 
Beroepscommissie - Appèljury : min. 1 persoon(liefst min. 3 : mogen ter plaatse aangezicht 
worden) 
Bestuursorgaan : min. 2 personen (liefst min.3) 
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Indien de terreinjury zich onbevoegd verklaart (bv wegens belangenconflict) dan zal de hogere 
instantie, de appèljury( of het Bestuursorgaan indien appèljury niet is aangeduid) slechts 
straffen mogen uitspreken die niet meer bedragen dan de terreinjury mag uitspreken. 
 
15.3 KLACHTEN KAMPIOENSCHAPPEN 
 Eventuele klachten nopens foutieve puntenberekening, voor het Kampioenschap, kunnen 

nog geuit worden tot op de dag van de finale en dit uiterlijk tot 12 uur. 
 De terreinjury kan echter ten alle tijde nog rechtzettingen in overweging nemen. 
 Laattijdig ingediende klachten tegenover deelnemende ruiters of paarden zullen achteraf 

door het Bestuursorgaan onderzocht worden. 
 

Klachten, die niet handelen over ½ finale of finale van kampioenschappen, worden behandeld 
volgens art.178 van het F.E.I.-reglement : 
1. Over kwalificaties : klacht dient ingediend minimum 1 uur voor de aanvang van de proef. 
2. Over hindernissen en plan : na verkenning en 15 minuten voor de aanvang van de proef. 
3. Over gebeurtenissen tijdens de proef : Maximum ½ uur na het bekendmaken van het   
klassement. 
4. Over feiten, pas bekend na de wedstrijd : schriftelijk binnen de 5 dagen na het bekend raken 
en deze klacht dient binnen de 30 dagen behandeld te worden . 
 
15.4 SANCTIES – TERREINJURY EN JURY D’APPEL Zie Intern Reglement 


