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Wedstrijdreglement Springen 
(Wijzigingen per 1 april 2019) 
 
Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen. 
 
 
 

 
 
HOOFDSTUK 6 - UITSLUITINGEN, DISKWALIFICATIES, BOETES. 

 
 
Artikel 243 – Wreedheid bij de training van paarden. 

 
 
Artikel 244 – Losrijterreinen en oefenhindernissen. 

2. Oefenhindernissen.  
De oefenhindernissen mogen slechts in de door de vlaggen aangegeven richting worden gesprongen. Geen 
enkel onderdeel van een oefenhindernis mag door wie dan ook worden vastgehouden. Het gebruik van 
materiaal welke niet door de organisatie ter beschikking is gesteld is verboden. 

a. Bomen mogen als grondlijn recht onder het voorste onderdeel van een hindernis worden gelegd of 
op maximum 1 meter afstand aan de afzetzijde. Als er een grondlijn aan de voorzijde wordt gebruikt 
mag er aan de landingszijde van de hindernis op gelijk afstand. Indien er een boom als grondlijn 
vóór de hindernis ligt, mag er ook een boom op gelijke afstand - tot maximum 1 meter - 
achter de  hindernis worden gelegd. 

 
 
Artikel 247 – Uitsluiting of terugtrekking van deelname aan barrages 

1. De deelnemer, die in een barrage wordt uitgesloten, wordt als laatste geplaatst van de deelnemers die de 
barrage hebben verreden.   
Deelnemers die uitgesloten worden of opgeven in de barrage of tweede ronde worden gelijk geplaatst 
(ex equo) als laatst in de barage of tweede ronde. 

2. Een deelnemer, die zich met toestemming van de jury voor de barrage terugtrekt, dient altijd te worden 
geplaatst na de deelnemer die in de barrage is uitgesloten of de deelnemer die met gegronde reden in de 
barrage opgeeft. Deelnemers, die zonder goede reden in de barrage opgeven of zich met opzet laten 
uitsluiten, worden gelijk geplaatst met deelnemers die zich voor de barrage hebben teruggetrokken. 
Een deelnemer die zich met toestemming van de jury voor de barrage terugtrekt wordt gelijk 
geplaatst (ex equo) met de deelnemers die worden uitgesloten of opgeven in het parcours. 

 
 
 
HOOFDSTUK 8 - RANGSCHIKKING. 

 
Artikel 248 – Individuele rangschikking, inschrijfgeld en prijsuitreiking. 

4. Prijswinnaars van kwalificatiewedstrijden behouden de prijzen die zij daarin hebben gewonnen, zelfs als zij er 
van afzien om deel te nemen aan de eindwedstrijd waarvoor zij zich hebben geplaatst, tenzij in het 
vraagprogramma anders is vermeld. 

6. Met uitzondering van dekens, die door de sponsor van de  wedstrijd of de wedstrijdorganisatie worden 
aangeboden, mogen er bij prijsuitreikingen door de paarden geen dekens worden gedragen. De jury kan 
hierop bij bijzondere omstandigheden een uitzondering maken. 

 
 
 
Artikel 257 – Harnachement en hulpmiddelen 

c. Beenbescherming 
Het gebruik van bandages, pijpkousen, peesbeschermers, strijklappen, springschoenen, 
hoefschoenen en kniebeschermers is toegestaan. Het maximale gewicht van de totale 
beenbescherming is 500 gram per been.  
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Voor rubrieken voor jonge paarden geldt dat achterbeenbescherming aan de volgende eisen 
moet voldoen: 

 De beschermers mogen aan de binnenkant een maximale lengte hebben van 16 cm. 
De breedte van de  sluiting moet minimaal 5cm zijn. 

 Het ronde beschermende gedeelte moet aan de binnenzijde van de kogel geplaatst 
zijn. 

 De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn zonder drukpunten aan de 
binnenkant. Om twijfel te voorkomen stiksels aan de binnenkant welke bijdragen aan 
de vorm van de beschermer zijn toegestaan. Ook voering van schapenvacht is 
toegestaan. 

 Alleen niet-elastische klittenbandsluitingen zijn toegestaan. Haken, gespen, clips of 
andere manieren om beschermers te bevestigen mogen niet gebruikt worden. 

 Er mogen geen elementen aan of in de beschermers worden toegevoegd anders dan 
een beschermende flap, die zacht is en uitsluitend een beschermende werking heeft. 

 Kogelringen mogen als bescherming worden gebruikt zolang deze op de juiste 
manier zijn aangebracht en daarmee het totale gewicht van de beenbescherming van 
maximaal 500 gram per been niet overschrijden. 

 
Voor rubrieken voor pony’s en Children (vanaf 2020 Junioren en Young Riders en vanaf 2021 
alle springrubrieken) geldt dat achterbeenbescherming aan de volgende eisen moet voldoen.  

 Alle bescherming welke is toegestaan bij jonge paarden is toegestaan 

 Beschermers die een beschermend gedeelte aan zowel de binnen- als buitenzijde 
hebben, dus welke ook de achterzijde van de kogel bedekken zijn toegestaan mits ze 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 De beschermer mag een maximale lengte hebben van 20 cm 

 Het ronde beschermende gedeelte moet rond de kogel worden geplaatst 

 De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn zonder drukpunten aan de 
binnenkant. Om twijfel te voorkomen stiksels aan de binnenkant welke bijdragen aan 
de vorm van de beschermer zijn toegestaan. Een voering van schapenvacht is 
toegestaan. 

 De beschermer moet twee elastische sluitingen hebben met een minimale breedte 
van 2,5 cm per sluiting.  

 
Bij achterbeen bescherming zijn alleen de volgende 2 type sluitingen zijn toegestaan: 
 

  
 
Pinsluitingen: Sluitingen met een flap welke over een uitstekende pin past. 
 

    
 
Haak- en oogsluitingen: Riemen met een haak aan het einde welke past in een 
bevestigingsoog. 

 
 

 
3. Op het losrijterrein 

Op het losrijterrein gelden alle bepalingen zoals vermeld in art. 257. Op het losrijterrein is het voor 
deelnemers aan de klassen vanaf 1.30m voor paarden toegestaan om hulpteugels te gebruiken. 
Tijdens dressuurmatige trainingsarbeid is het bij rubrieken voor paarden toegestaan een dressuurzweep te 

gebruiken. 
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Artikel 273 – Wedstrijd in twee manches 

Toegestaan voor alle klassen mits de hoogte van de hindernissen de hoogte van de klasse waarin de combinatie 
startgerechtigd is, niet overschrijdt. 
1. Deze wedstrijd wordt verreden over twee parcoursen, met gelijke snelheid, die gelijk of verschillend kunnen 

zijn (zowel wat het parcours betreft, als wat betreft het aantal en de afmetingen van de hindernissen). Iedere 
deelnemer moet hieraan met hetzelfde paard deelnemen. Deelnemers, die in de eerste manche zijn 
uitgesloten of hebben opgegeven, mogen niet aan de tweede manche deelnemen en worden niet 
geklasseerd. 

2. Alle deelnemers moeten aan de eerste manche deelnemen. Overeenkomstig de bepalingen van het 
vraagprogramma mogen aan de tweede manche deelnemen: 
a. hetzij alle deelnemers  
b. hetzij een beperkt aantal deelnemers (minimum 25% en in elk geval, ook als dat niet in het 

vraagprogramma is vermeld, alle foutloze deelnemers) op basis van hun resultaat in de eerste 
manche (hetzij strafpunten en tijd, hetzij alleen strafpunten, overeenkomstig de bepalingen in het 
vraagprogramma). 

3. De wijze waarop deze wedstrijd wordt beoordeeld moet in het vraagprogramma worden vermeld 
overeenkomstig één van de volgende formules.  
 
Een wedstrijd in twee manches wordt verreden  overeenkomstig de onderstaande formule.  

 
 Eerste manche  Tweede manche     Barrage 

 
 Tabel A   Tabel A  Startvolgorde   Startvolgorde 
 
a. Op tijd   Niet op tijd Omgekeerde volgorde  Als in 2e manche 
      van strafpunten en tijd 
      in de 1e manche. 
b. Niet op tijd  Niet op tijd Omgekeerde volgorde  Als in 2e manche 
      van strafpunten in de  
      1e manche; deelnemers  
      behouden de startvolgorde 
      van de 1e manche  in geval 
      van gelijkheid van strafpunten  
 
c. Op tijd   Op tijd  Omgekeerde volgorde van  Geen barrage 
 of niet op tijd    strafpunten en mogelijk tijd. 
 
 
 
Plaatsing: 
Ad a.  De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig hun  
  strafpunten en tijd in de barrage. De overige deelnemers worden  
  geplaatst overeenkomstig het totaal aantal strafpunten over beide  
  manches en de tijd van de eerste manche. 
Ad b.  Bij de klasse L en hoger worden deelnemers geplaatst  
  overeenkomstig hun strafpunten en tijd in de barrage. De overige  
  deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het totaal aantal  
  strafpunten over beide manches. In geval van gelijkheid van 
  strafpunten worden deze deelnemers gelijk geplaatst. 
Ad c.  De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het totaal 
  aantal strafpunten over beide manches en de tijd van de tweede  
  manche. 
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Artikel 274 – Wedstrijd in twee fasen 

Toegestaan voor alle klassen mits de hoogte van de hindernissen de hoogte van de klasse waarin de combinatie 
startgerechtigd is, niet overschrijdt. 
1. Deze wedstrijd bestaat uit twee fasen die achter elkaar worden gereden, iedere fase met dezelfde of met een 

andere snelheid. De finishlijn van de eerste fase is tevens de startlijn van de tweede fase. 
2. Bij 274.5. c en e is de eerste fase  een parcours van 7, 8 of 9 hindernissen met of zonder combinaties en is 

de tweede fase  een parcours van 4, 5 of 6 hindernissen, waarin één combinatie mag zijn opgenomen. Bij 
274.5.f is de eerste fase een parcours 5, 6 of 7 hindernissen en zijn er in totaal over beide fasen 11, 12 of 13 
hindernissen. 

5. De wijze, waarop deze wedstrijd wordt verreden, moet in het vraagprogramma worden vermeld, in 
overeenstemming met één van de volgende formules:  

 
  Eerste fase  Tweede fase  Plaatsing 
 
 c. Tabel A   Tabel A   Overeenkomstig de strafpunten 
  Op tijd   Op tijd   en tijd in de 2e fase. en, indien 

nodig, Deelnemers die zich niet hebben 
gekwalificeerd voor de tweede fase worden 
geplaatst overeenkomstig de 

        strafpunten en tijd in de 1e fase.    
 e. Tabel A   Tabel C   Overeenkomstig de totale tijd 
  Op tijd      (tabel C) van de 2e fase en, 
        indien nodig, overeenkomstig  
        de strafpunten en tijd in de 1e  
        fase. 
 f. Tabel A   Tabel A   Overeenkomstig de strafpunten      
  Niet op tijd  Op tijd   behaald in beide fasen (hindernis 
        en tijdfouten) en overeenkomstig 
        de tijd in de tweede fase. 
 
Artikel 276 – Wedstrijd met winnaarsronde 

Toegestaan voor alle klassen (met uitzondering van rubrieken in de B en BB), mits de hoogte van de hindernissen de 
hoogte van de klasse waarin de combinatie startgerechtigd is, niet overschrijdt. 
1. Wedstrijden in twee ronden met winnaarsronde 

h. Deze wedstrijd mag niet worden gebruikt voor een grote prijs of voor een wedstrijd met het hoogste 
prijzengeld of als kwalificatiewedstrijd voor een andere wedstrijd. 

i. Indien een deelnemer, die zich voor de winnaarsronde heeft gekwalificeerd, hieraan niet deelneemt, 
wordt hij niet vervangen. 

j. Deelnemers die worden uitgesloten of zich terugtrekken in de winnaarsronde worden gelijk 
geplaatst op de laatste plaats van de winnaarsronde 

Wedstrijd met één ronde en winnaarsronde (winnaarsronde; ruiters starten met 0 strafpunten) 
h. Deze wedstrijd mag niet worden gebruikt voor een grote prijs of voor een wedstrijd met het hoogste 

prijzengeld of als kwalificatiewedstrijd voor een andere wedstrijd. 
i. Indien een deelnemer, die zich voor de winnaarsronde heeft gekwalificeerd, hieraan niet deelneemt, 

wordt hij niet vervangen. 
j. Deelnemers die worden uitgesloten of zich terugtrekken in de winnaarsronde worden gelijk 

geplaatst op de laatste plaats van de winnaarsronde 

 
 
Artikel 281 – Wedstrijden voor jonge paarden 

Voor rubrieken voor jonge paarden geldt dat indien achterbeenbescherming is toegestaan deze aan de volgende 
voorwaarden moet voldoen: 

 De binnenkant van de beschermers moet zacht en glad zijn zonder enige drukpunten aan de binnenkant. 
Schapenvacht aan de binnenkant is toegestaan.  

 Alleen klittenbandsluitingen zonder elastiek zijn toegestaan. Haken, gespen, clips of andere manieren om 
beschermers te bevestigen mogen niet gebruikt worden. 

 Het ronde harde gedeelte van de beschermers moet om de binnenkant van de kogel worden geplaatst. 

 Er mogen geen elementen aan of in de beschermers worden toegevoegd anders dan de beschermende laag, die 
zacht moet zijn en uitsluitend een beschermende werking moet hebben. 


