VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN
van het

F.E.I. –REGLEMENT JUMPING
26ste Editie - Effectief vanaf 01/01/2019
Artikel 203 - DE BEL
1.2 Het startsignaal …………..
De Terreinjury heeft het recht …. Voorvallen zoals, maar niet gelimiteerd tot
deze, weigeringen en vallen, tussen ….. Echter, in het geval van een val van
een atleet en/of paard op gelijk welk ogenblik vanaf de combinatie de ring
binnen komt tot het ogenblik dat de startlijn in de juiste richting wordt
overschreden, of het signaal om te starten al dan niet werd gegeven, zal geen
toestemming tot starten worden gegeven in de proef en de bel zal
overeenstemmend gebruikt worden. zal het 45-seconden aftellen niet worden
onderbroken.
…………
Artikel 208 – HINDERNISSEN - ALGEMEEN
4. De max. hoogte van hindernissen ………….
(ii) mag niet hoger dan 1.45 m voor CSI2*. In wedstrijden waarvoor het
programma de hoogte van 1.45m voorziet, mag de hoogte van de
hindernissen, naar goeddunken van de Parcoursbouwer, de aangeduide
hoogte in het programma met max. 3cm overschrijden (zie JR 208.7
Artikel 211 - WATERSPRONG (RIVIER)
13. Bij Olympische Spelen en Kampioenschappen voor Seniors, moet de
rivier minstens 2 keer en maximum drie keer gebruikt worden in de officiële
proeven van de Spelen/Kampioenschappen, tenzij het naar de mening van de
Parcoursbouwer en de Technisch Afgevaardigde onveilig is dit te doen
naargelang de lichtomstandigheden. De Parcoursbouwer zal, naar zijn
goeddunken, beslissen in welke proeven de rivier zal gebruikt worden.
Artikel 224 - VALLEN
3. In het geval van een val van de Atleet en/of het paard op gelijk welk
ogenblik in de Wedstrijdarena, in het oefenterrein of waar dan ook binnen het
Wedstrijdterrein, moet de Atleet en/of het paard goed bevonden worden door
de Medische dienst van de wedstrijd resp. de Diergeneeskundige

afgevaardigde, alvorens de Atleet en/of het paard mogen toegelaten worden
om deel te nemen aan de volgende ronde of proef tijdens de wedstrijd.
Artikel 235 – FOUTEN
1. De fouten die gemaakt worden tussen start- en finishlijn moeten in
aanmerking genomen worden.
Uitzondering : Het omverwerpen van de laatste hindernis zal als fout
gerekend worden indien het bovenste element van één of beide zijden van
zijn ondersteuning valt voorafgaand aan het moment dat de atleet de piste
verlaat of totdat de bel is gegaan voor de volgende atleet om aan zijn omloop
te beginnen, naargelang zich het eerst voordoet
(belangrijk : zie ook definitie van fouten in art 217 en 218)
2. Ongehoorzaamheden worden, gedurende de tijd dat de omloop
onderbroken is, niet bestraft (zie JR art.231.3).
3. Weigeringen, vallen enz … voorgevallen tussen het belsignaal om te
starten en het ogenblik dat de combinatie atleet/paard de startlijn overschrijdt
in de goede richting, worden niet bestraft. Echter, in het geval van een val van
een atleet en/of paard op gelijk welk ogenblik vanaf de combinatie de ring
binnen komt tot het ogenblik dat de startlijn in de juiste richting wordt
overschreden eens het signaal om te starten is gegeven, kan de combinatie
niet meer starten in deze ronde of Proef. de afteltijd van 45 seconden zal niet
onderbroken worden. Daarenboven, in het geval van een val van de Atleet
en/of het paard op gelijk welk ogenblik in de Wedstrijdarena, of het signaal tot
starten al dan niet is gegeven, moet de Atleet en/of het paard goed bevonden
worden door de Medische dienst van de wedstrijd resp. de
Diergeneeskundige afgevaardigde, alvorens de Atleet en/of het paard mogen
toegelaten worden om deel te nemen aan de volgende ronde of proef tijdens
de wedstrijd. (Ref JR Art 224.3)
4. Een val van een Atleet en/of paard na het overschrijden van de
aankomstlijn houdt geen uitsluiting in. Maar, in het geval van een val na de
aankomstlijn, is het volgende van toepassing :
4.1 In het geval van een val van een Atleet en/of van een paard na het
overschrijden van de aankomstlijn in een Proef met een onmiddellijke
barrage, wordt de combinatie uitgesloten voor de barrage, en wordt hij ex
aequo laatst gerangschikt samen met de combinaties die zich teruggetrokken
hebben, opgegeven of werden uitgesloten voor de barrage. De Atleet en/of
het paard moeten goed bevonden worden door de Medische dienst van de
wedstrijd resp. de Diergeneeskundige afgevaardigde, alvorens de Atleet en/of
het paard mogen toegelaten worden om deel te nemen aan een volgende
proef tijdens de wedstrijd.
4.2 In het geval van een val van een Atleet en/of van een paard na het
overschrijden van de aankomstlijn in een Proef met een Barrage (maar niet
een onmiddellijke barrage) of na het overschrijden van de aankomstlijn van de

eerste omloop van een Proef met twee omlopen, moet de Atleet en/of het
paard goed bevonden worden door de Medische dienst van de wedstrijd resp.
de Diergeneeskundige afgevaardigde, alvorens de Atleet en/of het paard
mogen toegelaten worden om deel te nemen aan de barrage of aan de
tweede omloop.
4.3 In het geval van een val van een Atleet na het overschrijden van de
aankomstlijn in een barrage, of na het overschrijden van de aankomstlijn in de
initiële ronde indien de combinatie niet geplaatst is voor de barrage, of na het
overschrijden van de aankomstlijn in een proef zonder barrage, moet de
Atleet en/of het paard goed bevonden worden door de Medische dienst van
de wedstrijd resp. de Diergeneeskundige afgevaardigde, alvorens de Atleet
en/of het paard mogen toegelaten worden deel te nemen aan een andere
Proef tijdens de wedstrijd.
Artikel 239 - BAREMA C
1. De fouten in een Barema C worden omgerekend in seconden, die opgeteld
worden bij de tijd die de deelnemer nodig had voor het afleggen van zijn
omloop of door uitschakeling.
2. Strafpunten bij een Barema C
Bij indoor wedstrijden zijn volgende strafpunten van toepassing :
-

…….

-

Hoogte van de hindernissen 1.50 : twee*, drie of vier seconden, naar keuze
van het OC en aangeduid in het programma

*De twee seconden straftijd mag enkel toegepast worden indien minstens 50%
van de hindernissen van de omloop een hoogte hebben van 1.50 m; indien er
minder dan 50% van de hindernissen 1.50 m zijn, dan moet de 3 (of 4) seconden
straftijd toegepast worden

Artikel 241 – UITSLUITINGEN
1. Behoudens anders verduidelijkt in de Reglementen of in de voorschriften
voor de Proeven, betekent Uitsluiting dat de deelnemer met het betreffende
paard de omloop niet verder mag vervolgen. Een uitsluiting kan ook met
terugwerkende kracht.
3.25 Een val van ruiter of het paard tijdens de omloop (zie JR art 224, 236 en
239) NB Een val na het overschrijden van de aankomstlijn geeft geen
uitsluiting (zie JR 235.4)
3.27 Springen of poging tot springen van een hindernis in de piste na de
proef of een omloop Behalve als omstandigheden het voor de combinatie
Atleet/paard onmogelijk maken het springen van de hindernis te vermijden;
bvb in een proef met een onmiddellijke barrage of een proef twee fasen als de
bel te laat gegaan heeft en het voor de atleet te laat is om veilig weg te
trekken voor de hindernis. (Ref JR 202.6 met betrekking tot toestemming tot
springen voor de pers)

Artikel 247- UITSLUITING IN EEN BARRAGE OF TERUGTREKKING VAN
DEELNAME AAN EEN BARRAGE OF EEN TWEEDE OMLOOP
1. Een deelnemer/team dat uitgesloten wordt of zich terugtrekt in de Barrage
of een tweede omloop zal ex aequo als laatste geklasseerd worden in de
barrage/tweede omloop van degenen die de Barrage uitgereden hebben.
Artikel 256 - KLEDING – BESCHERMEND HOOFDDEKSEL EN GROET
1. Kleding
1.5 Burgerruiters moeten een uniform of kledij dragen, zoals voorgeschreven
door hun Nationale Federatie, rode of zwarte een rijjas (wedstrijdjassen
mogen van gelijk welke kleur zijn; de boord mag dezelfde kleur of een andere
hebben dan de jas , witte of beige rijbroek, zwarte of bruine laarzen. Andere
donkerkleurige laarzen mogen toegelaten worden door de FEI. Laarzen
moeten een hak hebben.
Hemden mogen korte of lange mouwen hebben en moeten een witte kraag
hebben ; hemden met lange mouwen moeten witte boorden hebben.
Een witte das of hoge boord is verplicht.
Indien er geen jas gedragen wordt (ref Art 256.1.3 voor uitzonderingen door
het weer) moet het een hemd met mouwen zijn, deze mogen lang of kort zijn.
Artikel 257 - HARNACHEMENT
1. In de piste :
1.6 Niet naleven van de regels opgesomd in Art 257.1-257.1.5 heeft
uitsluiting tot gevolg (zie JR Art 241.3.21)
2.5 In FEI wedstrijden voor Ponys, Kinderen, Amateur- eigenaars en
Veteranen mogen enkel beschermers gebruikt worden die voldoen aan
volgende voorschriften :
2.5.1 Beschermers zoals beschreven in Art 257.2.4 bij FEI Jumping
Wedstrijden voor Jonge Paarden
2.5.2 Beschermers die een beschermend deel hebben aan de binnen- en
buitenzijde, dat is, dubbel-shell laarzen die wikkelen rond de achterkant van
de kogel, zijn toegestaan mits zij voldoen aan de volgende criteria :
De beschermer moet een lengte hebben van maximum 20 cm
Het afgeronde beschermend deel van de beenbeschermer moet rond de
kogel geplaatst zijn
De binnenkant van de beenbeschermer moet glad zijn, dwz dat het oppervlak
egaal moet zijn en er mag geen enkel drukpunt aan de binnenzijde van de
beenbeschermer zijn; om twijfel te vermijden, stiksels aan de binnenkant van
het beschermende element dat de binnenbekleding hecht aan de
beenbeschermer, is toegestaan. Schaapswol voeringen zijn toegelaten.
De beschermer moet twee elastische binders hebben met een minimum
wijdte van 2.5 cm elk. Enkel de volgende types van binders zijn toegelaten :

Stud (knop)-achtige binders : riemen met gaten aan het
eind die in een knop passen
Haak-en-oog type binders : riemen met een haak op het
einde die past in een “oogje”

Binders moeten éénrichtings zijn, dat is, de binder moet direct van de ene
zijde van de beschermer naar de andere zijde vastgemaakt en mag niet
wikkelen rond de hele beschermer; er mag geen mechanisme zijn dat toelaat
dat de binder verdubbelt naar zichzelf.
Er mogen geen bijkomende elementen toegevoegd worden aan of ingewerkt
worden in de beschermer zelf.
2.6 Voor toevoeging vanaf 01 Januari 2020 : Enkel achter beschermers zoals
beschreven in Art 257.2.4 en 257.2.5 mogen gebruikt worden in FEI Jumping
wedstrijden voor Juniors, Young Riders en U-25
Voor toevoeging vanaf 01 Januari 2021 : Enkel achter beschermers zoals
beschreven in Art 257.2.4 en 257.2.5 mogen gebruikt worden in FEI
wedstrijden.
Artikel 274- PROEF IN TWEE FASEN
2. Twee fasen Special
2.1 Deze proef omvat 2 fasen die zonder onderbreking gereden worden,
iedere fase in hetzelfde of in een ander tempo.
De finishlijn van de eerste fase is dezelfde als de startlijn van de tweede fase.
2.2 De eerste fase omvat een omloop van 5 à 7 hindernissen met of zonder
combinaties. Het totaal aantal hindernissen voor beide fasen samen is
minstens 11 en maximum 13. In de tweede fase mag een combinatiesprong
staan.
2.3 Atleten die de eerste fasen beëindigd hebben mogen verder rijden in de
tweede fase.
2.4 De tweede fase eindigt bij het overschrijden deze aankomstlijn.
2.5 Deze proef wordt beoordeeld volgens onderstaande formule
1° Fase
2° Fase
Rangschikking
Barema A
Barema A op
Overeenkomstig de samengetelde
niet op
chrono
strafpunten in beide
chrono
Resterende
fasen(hindernisfouten en strafpunten
Min 5 en
hindernissen
voor tijdsoverschrijding in beide fasen)
max 7
(Totaal min 11 en, indien nodig, overeenkomstig de tijd
hindernissen en max 13 in
in de 2° fase.
beide fasen)
2.6 Atleten die uitgesloten zijn of opgegeven hebben in de eerste of the
tweede fase zullen niet gerangschikt worden

2.7 In geval van gelijkheid voor de eerste plaats zullen de atleten ex aequo
eerst geplaatst worden

BIJLAGE XI – REGLEMENTEN VOOR PONYRUITERS
Artikel 19 – Kledij en Groet
1.2 Om veiligheidsredenen moeten de stijgbeugels, stijgbeugelriemen en ook
de zgn. veiligheidsstijgbeugels vrij hangen, vanaf de bevestigingshaak van
het zadel en aan de buitenzijde van het zweetblad. Een atleet mag noch
direct, noch indirect, een deel van zijn lichaam aan enig onderdeel van het
harnachement vast maken.
1.3 Maximale lengte van de zweep 75 cm.
1.4 Het maximum totale gewicht van toegelaten uitrusting dat mag geplaatst
worden aan het been van de pony, zowel vooraan als achteraan (enkele of
dubbele beschermers, hoefbeschermers enz …), is 500 gram per been
(hoefijzer niet inbegrepen).
1.5 Zie ook JR 257.4 en 257.5 voor de omschrijving van type
beenbeschermers die mogen gebruikt worden bij Ponyjumpings.
1.6 Het gebruik van een tongriempje is verboden . Voor het gebruik van
tongriempjes zie DR art 1035.4
2. In de Wedstrijdring :
2.1 Oogkleppen en vliegenmaskers die de ogen van een paard bedekken zijn
verboden.
2.2 Een lederen, een schaapsvel of gelijkaardig materiaal aan (het bakstuk
van) iedere zijde van het hoofdstel is toegestaan, op voorwaarde dat de
diameter hiervan niet meer bedraagt dan 3 cm, te meten vanaf de kaak van
het paard.
2.3 Het gebruik van slofteugels is verboden in de competitiepiste, behalve
gedurende de prijsuitreiking en defilé parades
3. Niet naleven van de regels in Art 21.1 en 21.2 heeft uitsluiting tot gevolg
BIJLAGE XII – REGLEMENTEN WEDSTRIJDEN VOOR ‘CHILDREN’
Artikel 18 - Harnachement
1. In de Wedstrijdring :
1.2 Oogkleppen en vliegenmaskers die de ogen van de paarden bedekken
zijn verboden. Een lederen, een schaapsvel of gelijkaardig materiaal aan (het

bakstuk van) iedere zijde van het hoofdstel is toegestaan, op voorwaarde dat
de diameter hiervan niet meer bedraagt dan 3 cm, te meten vanaf de kaak
van het paard.
1.5 Het gebruik van slofteugels is verboden in de competitiepiste, behalve
gedurende de prijsuitreiking en defilé parades
2. Overal op het wedstrijdterrein :
2.3 Er zijn geen beperkingen voor bitten. Maar, de Terreinjury heeft het recht,
gebaseerd op Diergeneeskundig advies, het gebruik van een bit dat het paard
kan kwetsen te verbieden.
2.4 Het gebruik van een tongriempje is verboden . Voor het gebruik van
tongbewakers zie DR art 1035.4
2.6 Het maximum totale gewicht van toegelaten uitrusting dat mag geplaatst
worden aan het been van de pony, zowel vooraan als achteraan (enkele of
dubbele beschermers, hoefbeschermers enz …), is 500 gram per been
(hoefijzer niet inbegrepen).
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 en 4-jarigen
325m/minuut
• Alle andere reeksen
350m/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 beeindigd
hebben de ideale tijd alsnog bij te sturen. Dit in overeenstemming
met de basisprincipes zoals vermeld in artikel 204.3 van het FEI
Jumpingreglement.
Aanvullende artikels aan het FEI Reglement Jumping
238.3 Proef op ideale tijd (volgens Barema A)
1. De deelnemers met gelijk aantal strafpunten, voor welke plaats dan ook,
worden gerangschikt overeenkomstig het verschil met de door hen gemaakte
tijd voor het afleggen van hun omloop en het verschil met de vastgestelde
ideale tijd (in absolute waarden).

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 electronische tijdsopname wordt wel gebruikt
om aan de deelnemers de afteltijd en de verreden tijd van hun omloop te laten
zien.
269. Proef met toenemende punten op ideale tijd
269.3. Deze proef mag gereden worden ofwel met een eerste ronde op tijd
zonder barrage, of tegen de tijd of niet tegen de tijd met een barrage op tijd in
geval van gelijkheid van punten voor de eerste plaats volgend op de initiële
ronde ofwel op ideale tijd.
269.4. Indien de proef doorgaat op ideale tijd, worden de deelnemers
gerangschikt overeenkomstig de behaalde punten in de omloop en het
verschil met de ideale tijd (in absolute waarden). In dit geval worden dezelfde
bepalingen aangaande vermeldingen op het parcoursplan gehanteerd als in
artikel 238.3 (proef op ideale tijd volgens barema A).

