
Reglement geldend tijdens de “De Grote Prijs van Isidorushoeve”. 

 

1. Organisatie 

 

a. De organisatie is in handen van LR en PC Isidorusruiters. 

b. De wedstrijd vindt bij voorkeur plaats in de 1e of 2e week van april  

c. Op een zo vroeg mogelijk tijdstip wordt een datum vastgelegd. 

 

2. Deelnemers. 

 

a. De wedstrijd wordt onbeperkt opengesteld. Wel is een KNHS lidmaatschap een verplichting voor alle 

deelnemers. 

 

3. Algemene bepalingen. 

 

a. Er wordt gereden volgens het wedstrijdreglement van de afdeling basiswedstrijdsport KNHS. 

b. Deelnemers starten geheel voor eigen risico. 

c. De organiserende vereniging stelt zich niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade, ongevallen, 

diefstal e.d. in welke vorm dan ook. 

d. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury in overleg met de organiserende 

vereniging. 

e. Tegen de uitspraak van de jury is geen appel mogelijk. 

f. De wedstrijd wordt tijdig aangevraagd bij de KNHS en telt voor winstpunten. Daarnaast wordt een 

impulsrubriek (BB-rubriek) verreden , zodat ook niet startpashouders kunnen deelnemen. Bij het 

springen wordt de normale BB hoogte aangehouden, lager springen kan alleen HC. 

 

4. Inschrijvingen. 

 

a. Deelnemers schrijven persoonlijk in . 

b. Iedere combinatie start in de klasse waarin deze reglementair startgerechtigd is. 

c. Het inschrijfgeld bedraagt €6 per ponycombinatie en  € 8,00 per paardencombinatie per rubriek. In de 

finale bedraagt het inschrijfgeld hetzelfde. 

d. Bijschrijvingen zijn alleen mogelijk indien het programma dit (volgens de organiserende vereniging) 

toelaat; hiervoor is per combinatie €2,50 extra verschuldigd. 

e. Een paard of pony mag door hooguit 2 ruiters of amazones uitgebracht worden, waarbij het paard 

maximaal tweemaal per dag  mag starten (exclusief  barrages en finale) hierbij het wel moet gaan om 

bestaande combinaties. In de finale mag een paard/pony slechts door 1 ruiter worden uitgebracht. Een 

deelnemer mag ook met slechts 1 paard/pony aan de finale deelnemen. 

 

 

5. Prijzen: 

 

a.    Bij zowel het springen als de dressuur worden geldprijzen uitgereikt,  

bij de pony’s €15, €12, €9 en volgprijzen €6. Bij de paarden €30, €22,50,€15,€10 en volgprijzen €8. 

In de klassen BB/impuls bestaan de prijzen uit gebruiksvoorwerpen. 

b.    Bij de finale is voor de kampioen een wisselbeker en een beker om te houden beschikbaar, een 

kampioenslint en een deken.  Ook voor de overige winnaars in de finale zijn geldprijzen en/of extra 

prijzen beschikbaar.(voor de kampioen paarden €100 en bij de pony’s €50,daarnaast geldprijzen voor de 

overige prijswinnaars) 

c. De prijsuitreiking van de finale geschiedt door de voorzitter van de organiserende vereniging, eventueel 

met een vertegenwoordiger van de gemeente Haaksbergen of andere sponsor.  

d. Prijsuitreiking finale te paard/pony. 

 

 

 



 

Springen. 
 

6. Parcoursen 

 

a.   Er word voor alle klassen 1 parcours verreden: een klassiek parcours met ingebouwde barrage. 

b. Categorieën en klassen rijden eventueel in handicap, elke klasse/categorie springt zijn eigen hoogte 

c. Flexibel starten is toegestaan, bij plaatsing voor de finale dient wel in de hoogst gestarte klasse (hoogte) 

gestart te worden. 

d.  Per klasse (of in handicap verreden klassen/categorieën) worden prijzen uitgereikt over dit klassieke 

parcours. 

e. Alle prijswinnaars komen uit in de finale, tenzij ze 16 of meer strafpunten behaald hebben.  

f. De prijswinnaars van de impulsrubriek kunnen ook deelnemen aan de finale. 

 

7. Deelname. 

 

a. Bij het springen kunnen maximaal 100 combinaties starten voor paarden en pony’s samen. Bij het 

bereiken van 100 combinaties wordt de inschrijving gesloten. 

 

8. Finale 

 

a. De finale dient zo snel mogelijk na het klassieke parcours gepland te worden. 

b. In de finale wordt in oneven jaren gestart van laag naar hoog en in even jaren van hoog naar laag. De 

startvolgorde binnen de hoogte wordt bepaald door loting door de organiserende vereniging. 

c. Het finaleparcours is vrij aan de organisatie.  

d. Een ruiter/amazone kan met 1 paard/pony deelnemen aan de finale. Bij plaatsing met meerdere 

paarden/pony’s moet de ruiter/amazone kiezen welk paard hij/zij in de finale wil starten. Een 

pony/paard mag maar met 1 ruiter/amazone deelnemen aan de finale. 

e. Tijdens de finale worden de resultaten na elke rit bekend gemaakt. 

f. Zo snel mogelijk na afloop van de finale worden de kampioenen gehuldigd. 

 

Dressuur. 
 

9. Proeven 

 

a.   Er word voor alle klassen (basissport) 2 proeven verreden, voor winstpunten. 

b. Categorieën en klassen rijden eventueel in handicap 

c.  Per rubriek worden prijzen uitgereikt over beide proeven apart.. 

d. Alle 1e prijswinnaars (dus van zowel de 1e als de 2e proef) kunnen in de finale starten. Als een 

combinatie zich zowel in de 1e als de 2e proef plaatst, mag de volgende combinatie van de 2e proef in de 

finale starten, daarna de volgende combinatie uit de 1e proef etc, dit alleen voor zover het prijswinnaars 

betreft. 

e. de 1e prijswinnaars van de impuls rubriek kunnen ook deelnemen aan de finale. 

 

 

10. Finale 

a. De finale wordt zowel voor de paarden als de pony’s op der laatste wedstrijddag verreden. 

c. In de finale wordt in oneven jaren gestart van laagste naar hoogste klasse en in even jaren van hoogste 

naar laagste klasse. De startvolgorde binnen een klasse worde bepaald door loting door de organiserende 

vereniging. 

e. De finaleproef is de 1e proef van de maand.  

f. Een ruiter/amazone kan met 1 paard/pony deelnemen aan de finale. Bij plaatsing met meerdere 

paarden/pony’s moet de ruiter/amazone kiezen welk paard hij/zij in de finale wil starten. Een 

paard/pony mag maar met 1 ruiter/amazone uitkomen in de finale. 

g.. Zo snel mogelijk na afloop van de finale worden de kampioenen gehuldigd. 



 

 

Dit  reglement is tot stand gekomen en goedgekeurd in januari 2017, wijziging februari 2019, 

ingaande april 2019 
 


