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Reglement geldend tijdens het clubkampioenschap van LR & PC Isidorusruiters. 

 

1. Algemene bepalingen. 

 

a. Er wordt zoveel mogelijk gereden volgens het wedstrijdreglement van de afdeling 

basiswedstrijdsport KNHS. 

b. Deelnemers starten geheel voor eigen risico. 

c. De 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 het bestuur. 

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

f. Ruiters en amazones dienen gekleed te zijn in een correct (wedstrijd)tenue. In ieder geval 

bestaande uit een goedgekeurde rijhelm/cap (norm EN-1384), laarzen of chaps met 

jodphurs (De combinatie van beugel en rijlaars/ jodphurlaars dient zodanig te zijn dat in 

geval van nood de voet de beugel ongehinderd kan verlaten). 

g.  Het dragen van een hoofddeksel tijdens het losrijden, zoals deze in de wedstrijdring 

wordt gedragen, is verplicht. 

h. Het paard dient te zijn opgetoomd met een goed passend en in behoorlijke staat van 

onderhoud verkerend zadel, hoofdstel en bit. Het rijden met een westernzadel is niet 

toegestaan. Het zadel moet voorzien zijn van ruime beugels. Vanwege veiligheidsredenen 

mogen de stijgbeugelriemen en/of de stijgbeugels niet aan de singel worden vastgemaakt. 

 

2. Inschrijvingen. 

 

a. Bijschrijvingen zijn alleen mogelijk indien het programma dit (volgens het secretariaat) 

toelaat.  

b. Instructeurs van de rijvereniging zijn ook bevoegd om deel te nemen, maar komen niet in 

aanmerking voor het clubkampioenschap. 

c. In het voorkomende geval dat een niet-lid mee wil rijden (bijvoorbeeld in het geval van 

zwangerschap of langdurige ziekte van lid) dan is dit alleen mogelijk in overleg met de 

wedstrijdcommissie. Deze combinatie zal niet in aanmerking komen voor het 

clubkampioenschap.  

d. Ieder combinatie start in de klasse waarin deze reglementair startgerechtigd is; bij het 

bereikt hebben van het maximaal aantal toegestane winstpunten in een klasse, dient ook 

tijdens het clubkampioenschap in de hogere klasse gestart te worden.  

 

3.    Dressuur 

 

a. Bij de paarden en bij de pony’s worden de volgende klassen onderscheiden:  

BB, B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2 en ZZ Licht. Tevens wordt er bij de pony’s Bixie 

uitgeschreven. Deelnemers die starten in de klasse Bixie of BB kunnen niet met hetzelfde 

paard/pony in de klasse B of hoger uitkomen. 

b. BB dressuur en Bixie komen niet in aanmerking voor plaatsing om het 

clubkampioenschap. Wel wordt er een klassement opgemaakt. 

c. Er worden 2 proeven gereden. De eerste proef die wordt verreden is de eerste proef van 

de desbetreffende maand. De tweede proef is de tweede proef van de betreffende maand. 

Deze proeven zijn te vinden in het dressuurboekje. 

d. Alle klassen en categorieën worden in handicap verreden. Als paarden en pony’s over 

meerdere ringen zijn verdeeld wordt de klassering opgemaakt aan de hand van het 

gemiddelde percentage van de ring. Als de paarden en pony’s over 1 ring zijn verdeeld 

kan er uitgegaan worden van de behaalde punten/percentage.  
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e. De klassering van het clubkampioenschap wordt bepaald door de punten/percentages van 

beide proeven bij elkaar op te tellen. Degene met de hoogste punten/percentage wordt 

kampioen. Bij ex aequo klassering wordt gekeken naar het percentage in de eerste proef. 

Mocht dit ook gelijk zijn dan wordt gekeken naar de onderdelen volgens het KNHS 

reglement dressuur (1e proef en indien nodig ook de 2e proef). 

f. Na een val volgt uitsluiting, maar mag de proef vervolgd worden, tenzij de jury dit 

onverantwoord vindt. 

 

4. Springen 

 

a. Bij de paarden en bij de pony’s worden de volgende klassen onderscheiden: Impuls, B, L, 

M, Z en ZZ. Deelnemers die starten in de klasse Impuls kunnen niet met hetzelfde 

paard/pony in de klasse B of hoger uitkomen.  

b. Het is toegestaan om Hors Concours (HC) te starten, voor zover het programma dit 

toelaat. Wanneer in eenzelfde klasse HC en gewoon wordt gestart, dient als laatste HC 

gestart te worden.   

c. Impuls springen: in deze klassen (paarden en pony’s) wordt een verlaagd klassiek 

parcours in twee manches verreden, waarbij de 2e manche op stijl wordt beoordeeld zoals 

beschreven in het disciplinereglement springen van de KNHS. De impulsrubrieken zijn 

uitgesloten voor het clubkampioenschap. Wel wordt er een klassering op gemaakt. 

d. De impulsrubriek is niet open voor wedstrijdruiters met een paard/pony die al officiële 

wedstrijden heeft gelopen (zij kunnen in deze klasse alleen HC starten).   

e. Voor de klasse B t/m ZZ wordt een klassiek parcours over 2 manches verreden waarbij de 

tijd van de 2e manche bepalend is. De strafpunten worden over beide manches opgeteld. 

In geval van gelijke strafpunten en gelijke tijd in de 2e manche zal de tijd van de 1e 

manche bepalend zijn.  

f. Alle klassen/categorieën rijden in handicap, elke klasse/categorie springt zijn eigen 

hoogte. 

g. Bij een val volgt uitsluiting. Na uitsluiting door val mag het parcours vervolgd 

worden(maximaal 1 minuut nadat het parcours hervat is) , tenzij de jury dit 

onverantwoord vind. 

h. In tegenstelling tot wat het (KNHS) reglement aangeeft, worden de deelnemers in alle 

klassen pas bij drie weigeringen uitgesloten. De organisatie heeft hiertoe besloten omdat 

verschillende klassen in handicap worden verreden. 

i. Het eerste parcours mag na uitsluiting door 3 weigeringen worden afgemaakt. Dit geldt 

tot maximaal 1 minuut nadat de bel heeft geklonken.  

 

5. Prijzen 

 

a. De prijzen (één op vier deelnemers) bestaan uit linten en waardebonnen/eremetaal.  

b. Alle categorieën en klassen worden in handicap verreden.  

c. Bij zowel de paarden als de pony’s worden er 2 kampioenen gehuldigd, zowel voor de 

dressuur als voor het springen. 

d. Voor de kampioenen paarden en pony’s is er een wisselbeker. De wisselbekers dressuur 

worden aangeboden door Ruitersport Koenderink, de wisselbekers springen worden 

aangeboden door Stal Veldhuis.  

e. De wisseltrofee blijft te allen tijde in bezit van de vereniging.  

f. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag, na afloop van de wedstrijd tijdens de barbecue. 

g. De prijsuitreiking van het clubkampioenschap geschiedt door (afgevaardigden van) de 

wedstrijdcommissie.   
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Dit  reglement is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg van de wedstrijdcommissie van de 

Isidorusruiters. 

Goedgekeurd 29 maart 2011. 

Ingaande april 2011. 

 

Gewijzigd september 2020 
 


