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Belangrijkste Wijzigingen aan het huidige reglement zijn aangeduid in het rood 

 

Artikel 256 - KLEDING – HOOFDDEKSEL EN GROET 
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. 
Indien een atleet gelijk wanneer kiest om zijn hoofddeksel af te doen, 
toegelaten of niet door deze reglementen, dat doet hij dit volledig op eigen 
risico. 
……….. 
Als uitzondering op deze regel mogen Seniors dit hoofddeksel alleen af 
nemen tijdens het aannemen van de prijzen, gedurende het spelen van de 
Nationale hymne en elke andere ceremonie protocolaire.  
 
 
Artikel 273 - PROEF MET TWEE OMLOPEN 
4. Rangschikking 
4.5. De deelnemers worden gerangschikt volgens strafpunten en tijd van de 
barrage. De atleten van de tweede omloop die niet deelnemen aan de 
herkansing worden gerangschikt volgens de strafpunten van beide omlopen 
en de tijd van de tweede omloop. Atleten die niet deelnemen aan de tweede 
omloop worden gerangschikt volgens de strafpunten en de tijd van de eerste 
omloop. 
 

BIJLAGE XI –  REGLEMENTEN VOOR PONYRUITERS 

Artikel 4 – DEFINITIE VAN EEN PONY 

1. Een pony is een klein paard waarvan de hoogte op de schoft, gemeten op 
een glad oppervlak, niet meer dan 148 cm zonder ijzers of 149 cm met ijzers 
bedraagt.  
 
1.1 Een toegelaten hoogte is voorzien voor pony’s die gemeten zijn tijdens 
FEI wedstrijden; voor deze pony’s, gemeten tijdens een FEI wedstrijd is de 
max. hoogte 1.50 m zonder ijzers of 1.51 m met ijzers (ref VRS art 1042) Ref 
naar Art 13 van deze annex voor meer details inzake de meting van pony’s. 
 



1.2 Om te mogen deelnemen aan een Internationale wedstrijd of 
Kampioenschappen voor pony’s moet een paardachtige bij de FEI 
geregistreerd zijn als pony. Pony’s mogen niet deelnemen en CSIO voor 
Children (Ref annex XII art 3.2) Paardachtigen geregistreerd als pony mogen, 
naargelang de discretie van het OC, in sommige proeven tijdens CSI’s, op 
voorwaarde dat de max. hoogte van de hindernissen in de eerste ronde niet 
meer dan 1.35 m bedraagt. 
 
 
Artikel 257 - HARNACHEMENT 
1.4 

In België in alle nationale, communautaire, provinciale 

groeperingen en subprovinciale wedstrijden 

 
• Voor de 4-jarige paarden zijn enkel trens of naaldtrens toegelaten. Deze 

mogen ofwel niet-gebroken, ofwel enkelvoudig gebroken, ofwel in het 

midden dubbel gebroken (met beweegbaar middenstuk) zijn en 
vervaardigd in metaal of rubber.  Dit bit moet een minimale diameter van 

10mm hebben en mag nooit scherp zijn.  Bovendien is de ringmartingaal 
zonder blokkeersysteem eveneens toegelaten.  In proeven voor 4-jarige 

paarden is de Equismart Control niet toegelaten.  In deze proeven is de 

slofteugel of elke andere vorm van hulpteugel eveneens verboden in de 
paddock, zowel bij plat werk als tijdens het springen. 

• In alle specifieke proeven voor jonge paarden (4-5-6- en 7-jarige 

paarden) zijn enkel kogelbeschermers aan de achterbenen toegelaten 
met een maximale hoogte van 16cm aan de binnenkant en maximaal 5cm 

aan de buitenkant. De binnenkant van de beschermer moet glad zijn, de 

bevestigingen dienen in niet-rekbaar velcro te zijn, zonder haken noch 
gespen.   Het afgeronde stijf deel van de beschermer dient geplaatst te 

worden rond de binnenkant van de vetlok.  Geen enkel bijkomend 
element mag worden gebruikt. 

• Tonglepels zijn toegelaten samen met hiervoor beschreven bitten maar 

zonder “paletten” (zie FEI Reglement) 

• In specifieke proeven voor scholieren met paarden, zijn de vaste 

martingaal of ringmartingaal toegelaten. 

 

Ook Toegelaten 
 

 


