
               
 
 

 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN DE NEDERLANDSTALIGE 
VERTALING VAN HET F.E.I. SPRINGREGLEMENT 

 

25ste Editie 
Effectief vanaf 01/01/2014 

 
Wijzigingen aan het huidige reglement zijn aangeduid in het rood 
 

Artikel 200 - ALGEMEEN 
5. De proeven moeten voor alle deelnemers eerlijk zijn. Om dit doel te 
bereiken, is het gebruik van alle beschikbare technische bijstand, waaronder 
maar niet gelimiteerd, de officiële video-opnames toegestaan om FEI officials 
bij te staan om hun verantwoordelijkheden uit te oefenen inzake FEI 
Reglementen en voorschriften .  
 
Opdat officiële video opnames zouden aangenomen worden moeten zij 
binnen de 30 minuten na het officieel resultaat bekendgemaakt worden aan 
de Voorzitter van de Terreinjury.  
(Als officiële video-opname wordt beschouwd een opname gemaakt door de 

aangeduide eigen uitzendingsstation en / of een andere erkende omroep en / 
of een aangewezen officiële video-opname bedrijf zoals genoemd door het 
OC en / of de FEI voorafgaand aan het evenement in kwestie). Video's 
opgenomen door een andere entiteit zijn niet aanvaardbaar onder alle 
omstandigheden.  
Het herbekijken van de video beelden is enkel de bevoegdheid van de 
Voorzitter van de Terreinjury. 
Als de Terreinjury gebruik maakt van video-bewijs om het resultaat van gelijk 
welke competitie te veranderen nadat de resultaten werden meegedeeld, 
moet dergelijke video-opname onweerlegbare bewijs bevatten dat de 
oorspronkelijke uitspraak of beslissing onjuist was.  
Een video-opname mag nooit gebruikt worden om de omlooptijd van een 
atleet vast te leggen.(zie JR Art 229.5) 
Het gebruik van een video moet altijd binnen de grenzen van de geldende 
voorschriften zijn en zij mogen nooit de in gebruik zijnde regels wijzigen. Met 
verwijzing naar de watersprong is de beslissing van de rechter aan de 
watersprong definitief. (zie JR Art 211.8) 
 
 



Artikel 204 - OMLOOP EN METING 
2. Bij kampioenschappen, Nations Cup en Grand Prix, moet de voorzitter van 
de Jury, of zijn aangestelde zich ervan vergewissen dat de parcoursbouwer 
de omloop correct gemeten heeft.  
Bij Kampioenschappen, Finales, Spelen en alle 5* wedstrijden, moet de Vz 
van de Terreinjury of zijn aangestelde de omloop met de parcoursbouwer te 
voet afstappen om zich er van te verzekeren dat de omloop correct gemeten 
is met een wieltje. 
In uitzonderlijke gevallen mag de terreinjury de tijd wijzigen, indien de 
voorwaarden van JR art 204.3 vervuld zijn. 
 

Artikel 205 - TEKENING VAN DE OMLOOP 
1. …. 
 Voor alle wedstrijden moet de omloop zoals gemeten door de 
parcoursbouwer aangegeven zijn op het parcoursplan dat voorafgaand aan 
de wedstrijd uitgehangen is.  
 
Artikel 208 – HINDERNISSEN - ALGEMEEN 
7. De voorschriften betreffende de hoogte en de breedte van de hindernissen, 
zoals die vastgelegd in dit JR en  in het programma moeten zeer zorgvuldig in 
acht genomen worden. 
Wanneer het evenwel moest gebeuren dat van een maximum afmeting ten 
gevolge van het gebruikte materiaal en/of als gevolg van de plaats van een 
hindernis op het terrein, in geringe mate afgeweken wordt, dan zullen de 
vastgestelde maximale afmetingen niet beschouwd worden als zijnde 
overschreden, er voor zorgend dat elke hindernis zodanig gebouwd is dat de 
maximum afmetingen voorzien in het programma met het beschikbare 
materiaal niet overschreden worden. 
 
Artikel 211 - WATERSPRONG (RIVIER) – WATERSPRONG MET 
HINDERNIS EN LIVERPOOL 
10. …… 
Er mogen bij deze verticale hindernis geplaatst boven een watersprong enkel 
balken met een minimum lengte van 3.50 m gebruikt worden. 
 
11. Met uitzondering van het geval omschreven in Art 211.10, 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 twee meter niet overschrijden. Open water met een wijdte van 
meer dan 2 meter mag niet gebruikt worden als een Liverpool. 
 
Artikel 226 - TIJD VAN DE OMLOOP  
1. …. 
De toegestane tijd van een atleet begint te lopen ofwel bij het overschrijden 
van de startlijn zoals Art 226.2 of bij het aflopen van de 45-seconden afteltijd 
(zoals JR 203.1.2), naargelang wat het eerste gebeurt. Het eindigt op het 



ogenblik dat de atleet te paard de aankomstlijn in de juiste richting 
overschrijdt nadat hij de laatste hindernis gesprongen heeft. 
 
2. De omloop begint als de Atleet met het paard de startlijn voor de eerste 
keer in de goede richting overschrijdt nadat het belsignaal gegeven is.  
Het eindigt op het moment waarop de deelnemer te paard de aankomstlijn in 
de goede richting overschrijdt, nadat de laatste hindernis werd gesprongen.  
 
Artikel 240 – BOETES EN GELE WAARSCHUWINGSKAARTEN 
2.9 Wanneer een deelnemer de reclamevoorschriften (zie ook AR art 135) 
niet in acht neemt of zich niet schikt naar de richtlijnen inzake Kledij en 
harnachement (zie JR 256.1 en 257) 
 
Artikel 242 - DISKWALIFICATIE  
2.8 In alle gevallen van brutaliteit en/of slechte behandeling van paarden, 
indien vastgesteld door een lid van de jury of een lid van de appèljury of door 
een steward, of door gelijk welke andere persoon gemeld aan een Official (zie 
JR Art 1452.2) inbegrepen, maar niet gelimiteerd, de gevallen die vallen 
onder DR Art 1034 (Standard Methode voor Onderzoek naar Gevoeligheid bij 
Ledematen). 
 
Artikel 245 – HERKANSINGEN - ALGEMEEN 
5.1 De startvolgorde in de barrage van een individuele wedstrijd tellend voor 
de Longines rankings mag in omgekeerde volgorde van de Tijd van de atleet 
in de voorgaande ronde als alternatief voor dezelfde startvolgorde als in de 
voorgaande ronde. De wijze van opmaak van de startvolgorde in de barrage 
moet in het wedstrijdprogramma worden vermeld; indien niet opgegeven, 
wordt de startvolgorde hetzelfde als in de voorgaande ronde.  
 
Artikel 246 - HINDERNISSEN IN DE HERKANSING 
7. Maximum twee enkelvoudige hindernissen mogen toegevoegd worden aan 
de omloop van een herkansing. Deze twee hindernissen moeten zich reeds in 
de piste bevinden bij de omloopverkenning ofwel worden ze gebouwd van 
hindernissen van de vorige ronde(n). Het mogen twee oxers of twee rechte 
hindernissen zijn, of een oxer en een rechte.  
Het moet duidelijk op het plan van de omloop vermeld staan of op de 
bedoelde hindernis(sen), naargelang de hindernis(sen) langs één of langs 
beide zijden mag(mogen) gesprongen worden. 
Indien een hindernis in voorgaande ronde(s) van de andere zijde wordt 
gesprongen in de herkansing, dan wordt deze hindernis beschouwd als één 
van de twee toegelaten toegevoegde hindernissen. Een rechte hindernis in de 
eerste of tweede ronde mag omgebouwd worden tot een breedte hindernis of 
omgekeerd en in dat geval wordt deze beschouwd als één van de twee 
toegevoegde hindernissen. 
 
Artikel 256 - KLEDING – HOOFDDEKSEL EN GROET 
1.2  Tijdens de verkenning van de omloop, moet de kleding schoon en 
verzorgd zijn. In ieder geval is het dragen van laarzen, witte of lichtkleurige 



rijbroek, een hemd met lange of korte mouwen en een witte das verplicht. 
Hemden moeten een witte kraag hebben; hemden met lange mouwen moeten 
witte manchetten hebben. 
 
1.4  Het is verplicht voor iedereen zodra men te paard zit, een hard 
beschermend hoofddeksel met een drie vasthechtingspuntensysteem te 
dragen dat goed vastgemaakt is. 
Een deelnemer die zijn hoofddeksel verliest of waarvan het 
veiligheidssysteem los komt In de loop van zijn ronde moet dit herstellen en 
terug opzetten, of in het geval van een losgekomen veiligheidssysteem dit 
terug vastmaken. 
De atleet wordt niet bestraft voor het halthouden om zijn hoofddeksel terug op 
te zetten en/of om het veiligheidssysteem terug vast te maken, maar de klok 
zal niet worden stopgezet.  
Een deelnemer die een hindernis springt of poging doet tot springen, of die 
door de finish rijdt met een slecht vastgemaakt veiligheidssysteem, zal 
worden uitgesloten, behalve als de omstandigheden onveilig zijn om 
onmiddellijk te stoppen om het veiligheidssysteem vast te maken (o.a. als het 
veiligheidssysteem losgekomen is in het midden van een combinatie of één of 
twee stappen voor een hindernis. 
Als uitzondering op deze regel mogen Seniors dit hoofddeksel alleen af 
nemen tijdens het aannemen van de prijzen en gedurende het spelen van de 
Nationale hymne; Zij moeten hun hoofddeksel terug vastmaken voor de 
ereronde. 
 
1.5  Burgerruiters moeten een uniform of een tenue dragen, zoals 
voorgeschreven door hun Nationale Federatie, rode of zwarte rijjas, witte of 
beige rijbroek, zwarte of bruine laarzen. Andere donkerkleurige laarzen 
mogen toegelaten worden door de FEI. 
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 verplicht. 
Indien er geen jas gedragen wordt moet het een hemd met mouwen zijn, deze 
mogen lang of kort zijn. 
 
2.4 Atleten mogen hun rijtok niet afnemen om de Terreinury of aangeduide 
personaliteiten te groeten. 
Het heffen van de rijzweep of een buiging van het hoofd wordt als groeten 
beschouwd. 
 

4. De “MASTERS”  

4.1   Dit is een proef met een initiële ronde en maximum 4 herkansingen.  
In de eerste ronde bevat de omloop zes hindernissen (waarvan één 
dubbelsprong), met een maximum hoogte van 1.50 m en een maximum 
breedte van 1.40-1.70 m.  
Vanaf de eerste herkansing moet de atleet die de ring binnenkomt een 
hindernis aanduiden dewelke moet verhoogd worden. 



De eerste fout van de deelnemer sluit deze uit voor verdere deelname. 
In dat geval zal de door hem verhoogde hindernis op haar oorspronkelijke 
hoogte teruggebracht worden. 
Een hindernis mag pas een tweede maal verhoogd worden in dezelfde 
herkansing als al de andere hindernissen zijn verhoogd en niet op hun 
oorspronkelijke hoogte zijn teruggebracht in die herkansing. 
 
4.2   In geval van gelijkheid na de 3° herkansing zal er een 4° herkansing op 
chrono plaatsvinden zonder dat de hindernissen worden verhoogd tussen de 
betrokken atleten om de klassering te kunnen opmaken. 
De maximum hoogte en breedte in de 4° en laatste herkansing zijn : Hoogte = 
1.70 maximum en Breedte = 2 m maximum – Triple Bar = 2.20 m maximum. 
 
Artikel 269- TOENEMENDE PUNTEN. 
3.  Deze proef mag gereden worden ofwel met een eerste ronde op tijd 
zonder herkansing, 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.  
 
Artikel 270 –KIES UW PUNTEN – TOP SCORE 
5.  Een vaste tijd van 45 seconden(minimum) tot 90 seconden(maximum) 
is toegewezen in deze wedstrijd.  Gedurende deze tijd kan de atleet naar 
eigen keuze de hindernissen springen, in welke volgorde en welke richting hij 
wenst. Hij mag de startlijn in gelijk welke richting overschrijden. De startlijn 
moet afgebakend zijn met vier vlaggen; er moet een rode en een witte vlag 
aan ieder einde van de lijn. Gedurende de omloop is het toegelaten de start- 
en aankomst lijn in iedere richting te overschrijden, zo dikwijls als de atleet dit 
wil. 
 
6  De bel zal gaan om het einde van de vastgelegde tijd aan te geven 
waarin punten kunnen verkregen worden. De deelnemer moet dan de 
aankomstlijn in één van beide richtingen overschrijden om toe te laten de tijd 
op te nemen. Indien hij de aankomstlijn niet overschrijdt wordt hij uitgesloten. 
De finishlijn moet afgebakend zijn met vier vlaggen; er moet een rode en een 
witte vlag aan ieder einde van de lijn staan.  
 
7.  Wanneer de vastgestelde tijd bereikt is op het moment dat het paard 
reeds afgezet heeft voor een hindernis, dan is deze hindernis inbegrepen in 
de score van de atleet, indien ze foutloos gesprongen is. 
 
8. …… springen of doorgaan naar een volgende andere hindernis. 
 
10.  Alle ongehoorzaamheden straffen zichzelf in de tijd die de deelnemer 
hierdoor verliest.  
Na een val wordt de deelnemer uitgesloten. (JR 241.3.25) 
 
11.  De deelnemer die het hoogste aantal punten vergaard heeft is de 
winnaar. In geval van gelijkheid van punten geeft de tijd gemaakt tussen het 



begin van de vastgestelde tijd en het overschrijden van de aankomstlijn nadat 
de bel heeft gegaan de doorslag. In geval van gelijkheid van punten en tijd 
voor de eerste plaats zal één herkansing gereden worden volgens dezelfde 
voorwaarden, maar met een vastgestelde tijd van 40 seconden, op 
voorwaarde dat dit is vastgelegd in het programma ‘JR 245.6). Indien het niet 
is vastgelegd zullen de atleten met dezelfde punten en tijd de prijs delen. 
 

BIJLAGE XI –  REGLEMENTEN VOOR PONYRUITERS 

Sporen met platte schijven zijn toegelaten. Het contactoppervlak met het 
paard en alle randen moeten glad en afgerond zijn. 
Maximale lengte van de zweep 75 cm.  
 
 
Artikel 20 - Verlies van Hoofddeksel en Niet vastgemaakt Veiligheidsvest  
Ref JR 256.1.4 
 
Artikel 21 – INSPECTIE VAN HARNACHEMENT 
Alle pessoa-bitten:  maximum 4 ringen (inbegrepen de bovenste ring voor 
het bakstuk. 
Teugels moeten bevestigd zijn aan een ring; dubbele teugel mag gebruikt 
worden met of zonder verbindingsstuk. 
 
BIJLAGE XII –   

REGLEMENTEN VOOR WEDSTRIJDEN VOOR ‘CHILDREN’ 
 
Artikel 31 - VEILIGHEID 
2. Voor Children die meedoen met hengsten moet er een aangeduide volwassene 
verantwoordelijk zijn voor de hengst gedurende de Paardeninspectie en 
Diernartscontrole. 

 


