REGLEMENT SPRINGWEDSTRIJDEN
1.

Aan de Springwedstrijden kan alleen worden deelgenomen door manegeruiters en
pensionklanten van Manege Thielen.

2.

Er kan worden ingeschreven via de inschrijflijsten op het informatiebord in de hal van
de manege óf via de inschrijflijsten aan de bar in de kantine van de manege.
Inschrijven kan tot en met de datum die op de inschrijflijst en de aankondigingen
staat vermeld. Inschrijfgeld dient op de wedstrijddag te worden voldaan bij het
wedstrijdsecretariaat. Bij afmelding na publicatie van de startlijst blijft het inschrijfgeld
verschuldigd.

3.

Om deel te mogen nemen aan de springwedstrijden dient de ruiter minimaal F6 +
1 promotiepunt in de dressuurwedstrijden (F-proeven) aantoonbaar behaald te
hebben.

4.

Er kan worden ingeschreven door twee voorkeurs manegepaarden/-pony’s op te
geven of te starten met een eigen paard of pony. Iedere ruiter/amazone kan slechts
één maal deelnemen per wedstrijd. De definitieve indeling van de manegepaarden
en -pony’s geschiedt door de wedstrijdleiding, de manege-eigenaar of een
instructeur.

5.

De ruiter/amazone is verplicht een cap met veiligheidskeurmerk CE-EN 1384 te
dragen, zowel bij het parcours verkennen, het losrijden als gedurende het parcours
springen.

6.

Voor het afleggen van een springparcours zal de wedstrijdleiding zoveel mogelijk
uitgaan en handelen zoals in de regels van de KNHS (Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie) is bepaald.

7.

Bij het springen is dragen van sporen met manegepaarden en -pony’s niet
toegestaan. Een zweep van maximaal 75 cm. is toegestaan.

8.

Er kan door de wedstrijdleiding worden besloten een barrage te verrijden, mits de 1e
manche foutloos en binnen de tijd is verreden en er sprake is van voldoende
ervaring, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. De overige klassen rijden de
wedstrijd in twee manches.

9.

In geval er aan een wedstrijd eremetaal (bekers, medailles, standaards o.i.d.) wordt
toegekend, wordt 1 prijs op de vier deelnemers beschikbaar gesteld. Daarnaast
ontvangt iedere ruiter/amazone zijn of haar protocol én een rozet. Er worden géén
geldprijzen beschikbaar gesteld. Indien de ruiter/amazone niet aanwezig is resp. kan
zijn bij de prijsuitreiking vervalt eventueel uit te reiken eremetaal en de rozet.
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Het protocol blijft bewaard en kan de ruiter / amazone later ophalen in de kantine van
de manege.
10. In de stallen en langs de rijbaan dient men zich rustig te gedragen. Overtredingen in
dit opzicht kunnen leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de wedstrijd.
Tijdens het losrijden mogen op het losrijterrein alleen deelnemers (met cap op)
aanwezig zijn. Ouders/verzorgers en andere belangstellenden zijn hier niet
toegestaan.
11. Onsportief gedrag ten opzichte van mede-ruiters, de paarden / pony’s en/of de
wedstrijdleiding en het niet opvolgen van instructies van daartoe bevoegde personen
kan direct leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de betreffende wedstrijd,
en eventueel nog te volgen wedstrijden.
12. De beoordeling van het springen met stijlpuntentelling dient te gebeurden zoals
nader in dit reglement (art. 13 t/m 19) wordt omschreven.
13. Bij het springen worden stijlpunten toegekend. De ruiters worden in de eerste en
tweede manche naast het aantal gemaakte strafpunten, beoordeeld op stijl.
14. Elke combinatie heeft er recht op dat direct na het beëindigen van het parcours door
de omroeper wordt bekend gemaakt hoe er is gereden:
- het aantal strafpunten;
- eventuele overschrijding van de toegestane tijd (niet van toepassing);
- beoordeling van de rijstijl.
15. De beoordeling van het springen gebeurt door één jury.
16. BEOORDELING STIJLPUNTEN SPRINGEN
16.1 Wijze van rijden: maximaal 10 punten x 5
Bij de wijze van rijden zijn de volgende onderwerpen van belang:
- Grondtempo:
a. Het ritme van de galop met gecontroleerde drang naar voren;
b. Het paard gaat vloeiend en in balans.
- Correct aanrijden:
a. Gereden lijnen naar en van sprong, o.a. het recht aanrijden van de hindernis.
Daarbij tevens de gereden lijn van de wendingen;
b. Het paard in de afzet, op de sprong en in de landing op het midden van de
hindernis;
c. In de juiste galop door de wending.
- Algehele uitstraling:
a. De ontspannen, attente en ongedwongen houding en bewegingen van het
paard.

16.2 Houding en zit: maximaal 10 punten x 4
Gevraagd wordt een onafhankelijke zit met een stil onderbeen, waarbij de hak het
laagste punt is. De ruiter moet soepel en in balans zitten, mee zijn in de beweging en
het paard in staat stellen om op een juiste wijze te springen. Hulpen moeten subtiel,
maar wel effectief zijn.
16.3 Algemene verzorging: maximaal 10 punten x 1
De totale verzorging van ruiter, paard/pony en harnachement.
De deelnemers krijgen cijfers in hele – of halve punten.
In totaal kunnen er 100 punten worden behaald.
17. De klassering gaat eerst op aantal stijlpunten. Daarvan worden strafpunten in het
parcours en strafpunten wegens tijdoverschrijding (indien van toepassing), afgetrokken.
In de eindrangschikking wordt de combinatie met het hoogste aantal gemiddelde
punten van de 1e en 2e manche als eerste geplaatst. In geval van ex aequoklassering zal de waardering voor de wijze van rijden de doorslag van de plaatsing
geven.
18. Als er in een klasse vier of minder combinaties zijn, mag deze worden
samengevoegd met een daaraan voorafgaande lagere rubriek en in handicap
worden verreden.
19. Tijdens het afleggen van het parcours worden strafpunten gegeven voor:
- Balk eraf: 4 strafpunten;
- Weigering: 4 strafpunten;
- Val van ruiter / paard: 4 strafpunten. Ruiter/Amazone mag het parcours afmaken.
20. In die zaken waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding
van dat moment, bindend.

