Reglement TREC
Inhoudsopgave
1. Strafpunten / extra punten
2. Figuur 8 rijden met 1 hand
3. Heg springen
4. Smalle doorgang
5. Poort (moet in stap)
6. Onbeweeglijk stilstaan
7. De burg (moet in stap)
8. Slalom
9. Laaghangende takken
10. Boomstam springen
-

-

-

-

-

Inschrijfgeld
te betalen € 15,00 graag aan de bar betalen bij aankomst.
Opzegtermijn
Wanneer u zich heeft ingeschreven maar door omstandigheden niet meer deel
kan nemen dient u 48 uur van te voren af te bellen. Als dit niet binnen 48 uur
gemeld wordt brengen wij de startkosten in rekening.
Niet aanwezig
wanneer een deelnemer zich niet heeft afgemeld, en door omstandigheden
niet aanwezig is op de dag van deelname, worden de startkosten alsnog in
rekening gebracht.
Kleding
Dichte schoenen met hak in combinatie met chaps of rijlaarzen.
Goedgekeurde cap 89/686/EEG.
Sieraden zoals kettinkjes of brede ringen zijn niet toegestaan met uitzondering
van horloges. U kunt deze sieraden veilig achter de bar laten.
Paard dient veilig en paard vriendelijk opgetuigd te zijn.
Ruiter dient gepaste en veilige kleding te dragen. Ruiter is niet verplicht in
wedstrijdtenue te kleden.
Harnachement en paard
Paard dient er verzorgd en goed uit te zien, niet kreupel en niet belemmerd
door tuig. Paard hoeft niet gevlochten te worden.
Als hulpteugel is uitsluitend een glijdende martingaal met ringen en zonder
enige beperkende werking toegestaan.

-

-

-

Geen oogkleppen
Te strak aangesnoerde neusriem wordt gezien als wreedheid.
Bitten hoofdstellen en sporen dienen te voldoen aan de regels van de KNHS.
Wanneer er onjuist met het paard wordt omgegaan is dit in strijd met de
gedragscode welzijn van het paard en kan als wreedheid worden aangemerkt.
Hierna volgt diskwalificatie en wordt dit gerapporteerd aan de KNHS.
Onder wreedheid worden verstaan:
o Buitensporig aanzetten van vermoeide paarden
o Overmatig gebruik van zweep of karwats
o Onaanvaardbaar scherp of slecht zittend bit
o Het overmatig gebruik, misbruik of voortdurend gebruik van sporen
o Het gebruik van elektrische apparaten
o Het barreren van paarden
o Het overgevoelig maken van elke gedeelte van het paard o.a. door het
toepassen van scherpe zalf en dergelijke.
o Het onjuist toepassen van methoden en of hulpmiddelen als mede alle
handelingen, die in strijd zijn met de gedragscode welzijn van het paard.
o Wanneer het paard bloed heeft ergens op het lichaam, wordt het paard
uitgesloten van de wedstrijd.
Consumptie
Tijdens de deelname is het niet toegestaan om kauwgom of snoep te nuttigen.
Roken is in de stallen en tijdens deelname verboden. Roken is toegestaan op
aangegeven rookplekken. Roken onder de 18 is niet toegestaan
Kleed, toilet en verblijfruimte dienen schoon achter te laten.

Regelement derby/spring-parcours.
Springen
Artikel 1
a. Het basisparcours per hoogte wordt beoordeeld op stijl.
De barrage op alle hoogten wordt verreden op stijl, wel wordt er een maximale tijd gesteld.
b. Onderdelen in het springen worden gewaardeerd van 0 tot en met 10.
0. = niet uitgevoerd 6. = voldoende
1. = zeer slecht 7. = tamelijk goed
2. = slecht 8. = goed
3. = tamelijk slecht 9. = zeer goed
4. = onvoldoende 10. = uitmuntend
5. = matig
c. De verschillende beoordelingspunten hebben waarderingen:
- Binnenkomen, halthouden en groeten: cijfer x 1
- Wijze van rijden tussen de hindernissen: cijfer x 3
- Houding en zit voor, tijdens en na de sprong: cijfer x 3
d. Bij het behalen van 42 - 48 punten behaalt de ruiter 1 promotiepunt. Bij het behalen van 49
punten of meer behaalt de ruiter 2 promotiepunten. Promotiepunten kunnen door de
manegehouder in het ruiterpaspoort worden geregistreerd.
e. Bij minimaal 3 promotiepunten mag de ruiter in een 10 cm hoger parcours starten. Bij 10
promotiepunten moet de ruiter in een 10 cm hoger parcours starten.
f. Diploma’s kunnen worden aangevraagd bij het behalen van 3 promotiepunten bij de hoogte
van even parcoursen (40 - 60 - 80 cm).
g. Promotiepunten kunnen alleen worden behaald in het hoogst geklasseerde parcours dat
wordt gesprongen.
h. De ruiter mag instromen tot en met de klasse S60.

Artikel 2
a. Het maximale aantal weigeringen is 3, daarna is de ruiter uitgesloten voor de prijzen. Indien
het wedstrijdschema het toelaat, mag de jury toestaan dat het parcours als oefening wordt
afgemaakt.
b. Op de parcourstekening staat een maximale tijd genoteerd. Bij het overschrijden van de
maximale tijd worden er 2 punten van het stijlcijfer afgetrokken.
c. Per afgeworpen balk worden 2 punten van het stijlcijfer afgetrokken.
d. Weigering, vergissing, springen van een verkeerde hindernis, rijden van een volte, starten
voor startsignaal (de bel) en dergelijke geeft 4 aftrekpunten van het stijlcijfer.
e. Bij een val van de ruiter (en paard) volgt uitsluiting. Indien de organisatie de ruiter nog een
keer wil laten deelnemen aan het parcours is dit toegestaan. Dit is alleen toegestaan met een
minimale tussenpauze van 1 deelnemer. Daarnaast moet de ruiter geen lichamelijk letsel
hebben opgelopen tijdens de val.
f. Door middel van een belsignaal geeft de jury tijdens het parcours aan wanneer de ruiter
mag starten of moet stoppen. Tevens geeft de jury door middel van een belsignaal aan
wanneer zich een onveilige situatie voordoet (hindernis in elkaar gesprongen bijvoorbeeld) of
als de ruiter wordt uitgesloten.

Artikel 3
a.Het maximaal aantal te rijden parcoursen (exclusief barrages) van een paard/pony
met het oog op paardenwelzijn is 4.
b.Tijdens het losspringen mogen maximaal 4 sprongen worden gemaakt, verdeeld over de
steilsprong en oxer.

Artikel 4
a. A Systeem: bij 42 punten, dus 1 promotiepunt, mogen de ruiters barrage rijden.
B Systeem: alleen ruiters die foutloos zijn in het basisparcours mogen een barrage rijden.
b. Plaatsing: het totaal aantal stijlpunten - het totaal aantal strafpunten.
Barrage: de ruiter dient binnen de vastgestelde maximale tijd binnen te zijn. De puntentelling
is hetzelfde als bij het basisparcours.
c. De ex-aequo-regeling is als volgt: wanneer er 2 of meer ruiters foutloos zijn in het
basisparcours, foutloos in de barrage en zij hetzelfde aantal stijlpunten hebben, wordt er
gekeken naar de houding en zit op de sprong, vervolgens naar de wijze van rijden tussen de
hindernissen. Zijn deze laatste 2 punten ook gelijk, dan zijn er twee of meerdere winnaars.

Regelement obstakelrun:

Kleding regelement:
 Gepast schoeisel
 Sportkleding (lange/korte broek)
Algemene regels obstakelrun:









Elkaar niet tackelen
Vriendschappelijk met elkaar omgaan
Je volgt instructies op van de begeleiding
De obstakelrun loopt op tijd
Bij een tijd overschrijding worden strafpunten gegeven
Maximaal 2 personen tegelijk op het parcours
Juiste omgang met de materialen
Wees op tijd aanwezig bij de start van de obstakelrun

Regelement schieten:
 Bij het raken van het 1e doelwit krijg je 60 sec de tijd om de andere 4
doelwitten te raken
 Na 60 sec niet alle 5 de doelwitten geraakt te hebben begin je opnieuw
 Na het raken van deze 5 doelwitten mag je door met de obstakelrun
 Ook tellen deze punten mee bij de puntentelling

