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Reglementen onderlinge wedstrijden 

1 Algemeen 
De startlijst voor de onderlinge wedstrijden zal op www.startlijsten.nlgeplaatst worden. De eerste 

startlijst verschijnt uiterlijk de maandag voor de wedstrijddatum en de definitieve versie zal uiterlijk 

de vrijdag voor de wedstrijddatum verschijnen.  

Als je al deelneemt aan officiële wedstrijden, kun je ook meedoen aan de onderlinge wedstrijden. 

Echter moet ernaar gestreefd worden om een klasse hoger starten.  

2 Opgeven 
Opgeven gelieve uiterlijk acht dagen voor de wedstrijddatum. Opgeven kan via de mail: 

acstuwruiters@live.nl. In de mail graag vermelden: de naam van het paard/pony, de stokmaat van je 

paard/pony en de gewenste klasse. Aan de wedstrijd kunnen 30 combinaties deelnemen en hierbij 

geldt vol=vol, eigen leden hebben geen voorrang. Wanneer de wedstrijd vol is, is plaatsing op de 

reservelijst mogelijk. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden tot de woensdag voor de 

wedstrijddatum. Gelieve niet onderling te ruilen. 

3 Afmelden 
Afmelden kan via de mail: acstuwruiters@live.nl. Gelieve af te melden voor de woensdag voor de 

wedstrijddatum. 

3.1 Afmelden op de wedstrijddag zelf 

Wanneer de deelnemer op de wedstrijddag afmeldt zonder geldige reden of niet komt opdagen, zal 

een waarschuwing worden gegeven. Bij herhaling zal een boete van 5 euro in rekening worden 

gebracht. Eventueel kan de activiteiten commissie in het vervolg besluiten tot uitsluiting van 

deelname aan de onderlinge wedstrijden. Er zijn natuurlijk uitzonderlijke redenen waardoor een 

deelnemer op het laatste moment moet afzeggen, dit zal geen verdere gevolgen hebben. 

4 Wedstrijddag 
De deelnemer dient minimaal een half uur van te voren aanwezig te zijn, in verband met eventuele 

inloop.  

Voor rijdende-en accommodatieleden van PSV de Stuwruiters zijn geen kosten verbonden aan het 

deelnemen aan de onderlinge wedstrijd. Niet-rijdende leden en deelnemers van buiten de vereniging 

betalen vijf euro per proef of parcours. Gelieve dit bedrag voor de starttijd te betalen. 

Wanneer wordt deelgenomen aan zowel de dressuur als het springen, zal de springtijd een half uur 

na de starttijd van de dressuur zijn. Daarbij dient voor aanvang van de dressuurproef het parcours te 

voet verkend te zijn (dus zonder pony of paard). Tevens is het gewenst om van tevoren de barrage 

verkend te hebben. Voor de dressuurproef dient de deelnemer zelf een voorlezer te regelen 
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4.1 Dressuur 

Doorgaans wordt er tien minuten gerekend per dressuurproef, na afloop van de proef kan om een  

reactie van de jury worden gevraagd, tenzij anders vermeldt. De proeven zijn terug te vinden op 

www.knhs.nl onder het tabblad paard en sport, discipline: dressuur en vervolgens onder het kopje 

dressuurproeven. De eerste dressuurproef van de maand zal gereden worden. Winstpunten:  

 1 winstpunt: 180 punten  

 2 winstpunten: 195 punten  

 3 winstpunten: 210 punten 

4.2 Springen 

Bij het binnenrijden van de wedstrijdbaan mag een losrijdrondjeworden gereden. Vervolgens meldt 

de deelnemer zich aan bij de jury met de vermelding van zijn of haar naam en de naam van het paard 

of de pony. De deelnemer krijgt dan het startsein te horen.  

De hoogte van het parcours is als volgt:  

 Categorie A: 40 cm  

 Categorie B: 50 cm  

 Categorie C: 60 cm  

 Categorie D: 70 cm  

 Categorie E: 80 cm  

 Paard: 90 cm  

Indien gewenst mag een lagere hoogte gesprongen worden, dan dingt echter de deelnemer niet mee 

voor de prijzen. Het is tevens mogelijk om een of meerdere klasse n hoger te starten. Per klasse 

wordt het parcours 10 cm hoger.  

4.3 Prijsuitreiking 

Gestreefd wordt om een half uur na de laatste start de parade te verrijden, wanneer de grote bak vrij 

is van de wedstrijdelementen. Hulp bij het opruimen van de dressuurring en het parcours is daarbij 

altijd welkom.  

De parade wordt verreden in tenue te paard. Wanneer niet wordt deelgenomen aan de parade 

ontvangt de deelnemer geen prijs. Een uitzondering is hierbij wanneer twee ruiters op één pony 

hebben deelgenomen.  

De andere ruiter dient in tenue zijn prijs op te halen. De ereronde mag in draf of in galop verreden 

worden. Hierbij moet een verantwoord en gecontroleerd tempo worden gereden in verband met de 

veiligheid van de andere deelnemers.  

Na afloop van de parade zullen de dressuur-en springprotocollen worden uitgereikt.  

 

Deelname aan de onderlinge wedstrijden geschiedt op eigen risico.  

http://www.knhs.nl/

