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Artikel 201 – DE PISTE, OEFENTERREINEN EN OEFENHINDERNISSEN 
 
2. Bij indoor-wedstrijden moet de piste ……… met een kortste zijde van min. 20 25 m. ……  
 
3. Oefenterrein  
….. gemaakt worden. 
Indien het oefenterrein toegankelijk is voor publiek, moet er om veiligheidsredenen een bufferzone van ongeveer 1 
meter er rond gemaakt worden om direct contact van publiek met de paarden te vermijden. 
 
5. Gymnastische oefeningen 
5.1. …… niet schenden (art.243.2.1). 
Trainingsoefeningen die bestaan uit een lijn van opeenvolgende hindernissen zonder stap tussenin (in-en uit 
oefeningen) zijn toegelaten indien er voldoende plaats is. Voor deze oefeningen mogen er maximum drie 
hindernissen gebruikt worden met een maximum hoogte van 75 cm; tussen de hindernissen moet er minstens 2.50 m 
en maximum 3 m zijn.  
 
Artikel 236 -BAREMA  A 
1° Val van het paard of van ruiter of beiden in alle soorten wedstrijden Uitsluiting 
 
Artikel 239 - BAREMA C 
Eerste Val van paard of ruiter of beiden in alle soorten wedstrijden Uitsluiting 
 
Artikel 241 – UITSLUITINGEN 
 
4.2 Niet te paard in de piste verschijnen of niet te paard de piste verlaten (behalve bij een val na het overschrijden 
van de aankomstlijn, in dat geval moet de atleet niet verplicht terug opstijgen voor het verlaten van de piste) 
 
 
Artikel 246 - HINDERNISSEN IN DE BARRAGE 
7. ….. toegevoegde hindernissen. 
Als alternatief mag een combinatie bestaande uit twee rechte hindernissen in de voorgaande ronde(n) gesprongen 
worden in tegengestelde richting in de herkansing, in dat geval wordt de combinatie aanzien als de twee toegevoegde 
en toegelaten hindenrissen in de herkansing. 
 
Artikel 261 - NORMALE PROEVEN EN GRAND PRIX 
4.4   GP beëindigd hebben. 
Als de GP doorgaat op de eerste dag van de wedstrijd of als het de enige proef is van de wedstrijd, ongeacht op 
welke dag deze doorgaat, moet het OC een trainingssessie voorzien om de Atleten de kans te geven hun paard in de 
wedstrijdring te laten springen voorafgaand aan de GP. 
 

Artikel 266 –AMERIKAANSE SPRINGPROEF  - FOUT EN UIT 
3.  Wanneer de fout, die de omloop doet beëindigen, voortvloeit uit een andere omstandigheid dan het omverwerpen, 
zoals een ongehoorzaamheid of een val of wanneer hij niet de hindernis neemt waarop de tijd moet opgenomen 
worden, wordt er gebeld. 
Deze deelnemer wordt dan als laatste geklasseerd van al degenen die hetzelfde aantal punten behaalden. 
Bij een val is de uitsluiting van toepassing(zie JR Art. 241.3.25) 
 
Artikel 267 – RIT TEGEN HET UURWERK  -  HIT AND HURRY 
2.  ….. maar twee ongehoorzaamheden of de eerste een val betekenen  de uitsluiting van de deelnemer. In dit 
geval zal hij als laatste geklasseerd worden van al de deelnemers die hetzelfde aantal punten behaalden. 
 
Bijlage XI 
Artikel 4 – DEFINITIE VAN EEN PONY 
1.2 Om te mogen …….. 
Een pony (die bij de FEI geregistreerd is als pony) ingeschreven in een CSI van gelijk welke categorie MOET 
bereden worden door een Atleet van wie de leeftijd in overeenstemming is met de leeftijd voorzien voor 
ponyruiters (van het begin van het kalenderjaar waarin hij 12 wordt tot het einde van het jaar waarin hij 16 
jaar wordt) 
 


