Huishoudelijk reglement WVUR
West-Vlaamse Unie Ruitersport Jumping
Huishoudelijk Reglement
Basis van alle wedstrijden blijven de richtlijnen van het FEI en het nationaal reglement van de
KBRSF (bestaande uit het algemeen springreglement en het dierkundig reglement in hun laatste
geldige versie) en de reglementen Paardensport Vlaanderen (waaronder het disciplinaire
reglement).
Waar nodig zal verwezen worden naar deze reglementen.
De West-Vlaamse Unie voor Ruitersport, afgekort de WVUR, is aangesloten bij Paardensport
Vlaanderen (afgekort als PSV) als Provinciale Vereniging, zijnde het overkoepelende orgaan van
alle aangesloten West-Vlaamse clubs.
Ingeval van overmacht of in geval van uitzonderlijke omstandigheden behoort het aan de
Terreinjury en/of aan het Bestuur van de WVUR om een beslissing te nemen in de geest van
sportiviteit, waarvan de geest van de geldende reglementen zo nauw mogelijk moet worden
benaderd.
Het administratieve secretariaat van de WVUR, zoals verder in dit reglement zal worden
omschreven als kortweg “secretariaat WVUR” is bereikbaar via tel 0474/729 784
E-mail: info@wvur.be
Niet alle gevallen kunnen voorzien worden in het reglement.
Hoofdstuk 1
Inleiding
Art. 1.1 Reglementen
1.1.1. Door uw aansluiting bij de WVUR via de PSV verbindt U zich ertoe de verschillende
clausules zoals die van toepassing zijn bij FEI, KBRSF, PSV en WVUR te respecteren en
na te leven.
1.1.2. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld om het de deelnemers, zowel individueel als
per ploeg, uit de diverse clubs, maneges en groeperingen mogelijk te maken om elkaar tijdens
wedstrijden te ontmoeten in dezelfde omstandigheden van gelijkheid en onpartijdigheid.
In geval van twijfel over de betekenis die aan eender welk reglement moet worden gegeven,
moet deze duidelijk gebeuren in een geest van rechtvaardigheid voor alle deelnemers.
1.1.3 Voornaamheid en respect:
1.1.3.a Ieder geval van slechte behandeling van een paard of pony moet onmiddellijk gemeld
worden aan de terreinjury gedurende zijn bevoegdheid, die hiervan een geschreven verklaring
zal opmaken (eventueel aangevuld met getuigenverklaringen) en deze daarna onmiddellijk
zal overmaken aan de juryvoorzitter, die hierover, in samenspraak met een aanwezig of
bereikbaar afgevaardigd bestuurder WVUR, onmiddellijk een beslissing neemt over het al dan niet
starten van deze combinatie.
1.1.3.b Enkele omschrijvingen van slechte behandeling van een paard of pony:
- Misbruik van een paard of pony, in welke vorm dan ook. Overmatig gebruik van de zweep of
sporen, overgevoelig of ongevoelig maken van ledematen, verboden trainingsmethodes, enz.
- Het berijden van een paard of pony dat duidelijk tekenen van uitputting of kreupelheid
vertoont.
- Barreren van een paard of pony op het wedstrijdterrein of erbuiten.
- Het overgevoelig maken van eender welk deel van een paard of pony.
Deze overzichtlijst is uiteraard niet limitatief maar heeft enkel tot doel een illustratie te zijn
van het begrip, slechte behandeling van een paard of pony.
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1.1.4 De voorzitter van de jury kan in samenspraak met de organisator en een eventueel
aanwezig of bereikbaar bestuurslid een beslissing nemen om het optimale verloop van de
wedstrijd te bevorderen en dit steeds in de geest van de reglementen.
1.1.5 Iedere officiële vergadering van de WVUR gebeurt steeds in aanwezigheid van de voorzitter
of een der ondervoorzitters van de vereniging of hun gevolmachtigde of indien anders beslist.
Art. 1.2 Licenties
1.2.1. Provinciale wedstrijden zijn voorbehouden aan deelnemers die houder zijn van een
provinciale licentie of een nationale licentie toegelaten op provinciaal niveau.
1.2.2. Overzicht licenties

Springen

Leeftijd

Hoogst toegelaten niveau
(Lagere niveaus ook toegankelijk met
deze licentie)

SEN / YR (18j21j)

Internationaal en provinciaal vanaf 1m10

SEN / YR / JUN
VETERANEN
PONY
ALLEN
ALLEN
FUN TOUR tot
100 cm
JEUGD en
PONY’S

Type

Tarief

J16

€ 500

Cyclus jonge paarden, Silver league,
gouden laars, gold league (geen GP!),
nationaal (alles tot 1m40, pony’s,
scholieren, juniores)
Internationaal, silver league
Gouden laars pony’s
Provinciaal en nationaal 4-jarige paarden

J08

€ 250

J08
J03
J03

€ 250
€ 80
€ 80

Sub provinciale max. 1m

J02

€ 50

Minimum licentie

J02

€ 50

Minimum licentie voor deelname
criterium en kampioenschap

J02

€ 50

Online tarief via equibel = exclusief kosten van 5% met max van 15€ exclusief BTW.
Bent u groom, eigenaar, sympathisant, sportassistent, official, … dan kan u ook bij PSV terecht
voor lidmaatschap en de daarbij horende verzekering(-en):

Recrea
Official
Sportassistent
Groom

Type
L1
OF1
SA1
G20

Verzekering
Basisverzekering
Basisverzekering
Basisverzekering
Basisverzekering +
uitbreiding I

Bedrag
€ 18
€ 18
€ 18
€ 50

In elke licentie en vergunning zit de clubverzekering C. Zij dekt de BA (burgerlijke
aansprakelijkheid) en de LO (lichamelijke ongevallen) in alle PSV aangesloten clubs tijdens al haar
clubactiviteiten. Op deze basisverzekering bestaan ook uitbreidingen zoals de individuele
uitbreiding (I), die € 15 kost. Dit is een uitbreiding naar het individueel beoefenen van de
paardensport, los van de clubactiviteiten
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1.2.1 Recreatieve licentie
Met een recreatieve licentie (L01) kan je deelnemen aan de Fun Tour tot op een hoogte van 70
cm paarden of pony’s. Deze combinaties dienen in te schrijven via hun clubverantwoordelijke.
Een recreatieve licentie kost 18€ (basisverzekering inbegrepen) + eventueel een supplementaire
verzekering (de I-verzekering) voor individuele training + het eventuele lidgeld van de club.
Deze licentie kan enkel aangevraagd worden in een PSV-club.
Clubkledij wordt toegelaten tot op een hoogte van 70 cm (rijlaarzen, rijbroek, trui van de club).
Met deze recreatieve licentie kan u maximum vijf keer deelnemen aan wedstrijden, daarna bent
u verplicht over te stappen naar een J02 licentie of hoger.
1.2.2 Aanvraag immatriculatie nummer
U vraagt een online immatriculatie nummer aan voor uw paard of pony via www.equibel.be,
U krijgt dit nummer onmiddellijk na afwerking van uw gegevens.
Met dit gratis nummer kan u reeds deelnemen op de Fun Tour wedstrijden. Let wel, om in
aanmerking te komen voor criteria, kampioenschappen of Pro- en Talent Tour wedstrijden, dient u
een betalend immatriculatie nummer aan te vragen.
1.2.3 Inschrijven
U kan inschrijven via Equibel voor de woensdag avond van de wedstrijd, tenzij anders vermeld via
het voorprogramma. Aan de clubs wordt gevraagd hun eigen leden met L01 licentie vooraf zelf
in te schrijven via het WVUR-secretariaat voor de woensdagavond, tenzij anders vermeld via het
voorprogramma. Er is mogelijkheid om ter plaatse in te schrijven, tenzij er vooraf op de website
verwittigd wordt dat dit niet meer mogelijk is wegens te veel inschrijvingen.
1.2.3.4 Administratiekosten bij inschrijven ter plaatse of via site WVUR.
+ € 3 per combinatie voor de Fun Tour wedstrijden
+ € 3 per combinatie voor de Pro- en Talent tour wedstrijden.
1.2.3.5 Inschrijven buiten Equibel
Wanneer u geen gebruik maakt van Equibel kan u de inschrijvingen laten geworden via de site
van de WVUR, dit via online inschrijvingen jumping.
Wanneer u een inschrijving doet via de site of ter plaatse en u beslist om niet te starten door gelijk
welke reden ook, dan blijft de administratiekost actief en dient u deze te betalen voor de
verwerking van uw inschrijving. De administratiekost geldt per combinatie.
Indien u een doktersattest of veearts attest kunt voorleggen, wordt deze geannuleerd.
1.2.4 Prijzengelden
Prijzengelden worden overgeschreven op uw rekening 7 werkdagen na het online zetten van de
resultaten. Om prijzengeld te ontvangen, dient u uw rekeningnummer en uw rijksregister nummer
toe te voegen aan uw Equibel profiel. Deze nummers dienen gekoppeld te worden aan
prijzengeld begunstigde. Wanneer deze niet of onvolledig ingevuld is, kunnen wij u uw prijzengeld
niet storten. Bij het laattijdig in orde stellen van uw account op equibel, wordt het prijzengeld op
het einde van het seizoen uitbetaald.
1.2.5 Ben je een recreatieve ruiter en wens je toch hoger dan 100 cm te springen
Tijdens een wedstrijdseizoen is het mogelijk om steeds je licentie te verhogen.
Deze kunnen aangevraagd worden bij de Paardensport Vlaanderen (PSV) of info bij je eigen
club. Voorbeeld:
- U beschikt over een L01 licentie en u wil een J03 licentie waarbij u in de Pro Tour wedstrijden
kan deelnemen (90 cm > 120 cm). Een J03 licentie kost voor een eerste aanvraag 80€, u
betaalde reeds 18€ voor de L01, dan rest u nog 62€ op te leggen.
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Aandachtpunt: bij een verhoging van licentie moet een volledig nieuwe aanvraag ingediend
worden, vermeld er wel bij dat dit over een “verhoging van licentie” gaat. U kunt tijdens één
wedstrijd jaar meerdere malen verhogen van licentie. Let wel, nadat u één keer verlaagd hebt
van licentie, kan u niet meer terug omhoog.
Welk brevet heb ik nodig?
Vraagt u voor de eerste keer een licentie aan, dan heeft u een brevet nodig. Het type brevet
hangt af van de leeftijd:
Tot en met 11 jaar: bekwaamheidsattest (= praktijk A-brevet)
12 jaar (lopende jaar): A-brevet
Vanaf 13 jaar (lopende jaar): B-brevet
In West-Vlaanderen gaan er geregeld examens door voor het behalen van deze brevetten.
Ook op sportkampen kan men deze brevetten behalen aan het einde van de week, mits een
examen af te leggen. PSV organiseert deze kampen in samenwerking met oa. Groenhove
Torhout, Stoeterij Deloof Torhout, Gaverranch Deerlijk en Rodeberg Westouter. Meer info hierover
op de websites van de respectievelijke clubs.
Ook andere clubs organiseren lessen, cursussen en stages om de ruiters voor te bereiden op het
behalen van deze Sport Vlaanderen brevetten. Je informeert hiervoor best bij de dichtstbijzijnde
club.
Immatriculatie pony/paard
Ieder paard/pony dat officieel deelneemt aan wedstrijd moet geimmatriculeerd worden.
(= over een licentie beschikken)
Dit is een eenmalige kost van €100 online, 125€ offline. Een immatriculatie nummer geldt
levenslang voor een paard/pony. Er moet een document ingevuld worden met het signalement
van het paard of de pony, dit wordt opgestuurd naar de KBRSF (Koninklijke Belgische Ruitersport
Federatie) en eveneens daar wordt betaald (zie www.equibel.be).
Uw immatriculatie nummer kan ook online worden aangevraagd, hierbij hebt u steeds de keuze
uit een gratis of betalend nummer.
Metingattest voor pony’s verplicht vanaf provinciaal niveau
Pony’s moeten jaarlijks tot het jaar waarin de pony 7 jaar wordt een officieel metingattest hebben
van een goedgekeurde dierenarts. WVUR organiseert jaarlijks een ponymeeting. Deze kost €25
per pony, inschrijven voordien. Je kunt ook zelf contact opnemen met een officiële erkende
dierenarts.
Oudere pony’s die nog nooit officieel werden gemeten, dienen dus nog slechts éénmaal
gemeten te worden. Daarenboven zullen pony’s, die bij hun eerste meting (vanaf 4 jaar) kleiner
of gelijk zijn aan 137 cm zonder hoefijzers en 138 cm met hoefijzers, geen verdere jaarlijkse meting
moeten hebben.
Het meting certificaat moet bezorgd worden aan de KBRSF.
Pas na ontvangst van het metingattest zal de pony als pony geregistreerd worden en kan deze
deelnemen aan ponyproeven.
Alle info: www.equibel.be
Alle nodige documenten om in orde te zijn voor deze wedstrijden zijn terug te vinden op website
van de WVUR of van de PSV.
Nuttige inlichtingen voor de ruiters
Identificatie paarden/ pony’s
Paardachtigen die verblijven op Belgisch grondgebied zijn sinds 1 januari 2010 verplicht correct
geïdentificeerd te zijn. Hiervoor moeten zij beschikken over een EU-conform paspoort, een
microchip en een mutatiedocument. De identificatie van paardachtigen is de
verantwoordelijkheid van de Belgische Confederatie van het Paard.
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Wie met een paard of pony wedstrijden wil rijden, moet dus logischerwijze ook in orde zijn met de
identificatie van het paard. Alle info: www.cbc-bcp.be
Vaccinatie paard
Paarden inenten is aangewezen en noodzakelijk volgens reglementaire bepalingen. Tot en met
nationaal niveau is inenting tegen griep (influenza) en tetanus verplicht. Na een primovaccinatie
moet een booster na 4-6 weken gegeven worden. Vervolgens volstaat de vaccinatie om de zes
maanden. Vanaf internationaal niveau is een tweejaarlijkse inenting vereist voor influenza. De
reglementering voor andere inentingen is identiek aan het nationaal niveau.
Voor meer informatie, raadpleeg uw dierenarts en de (inter-)nationale diergeneeskundige
reglementen.
Ook voor de sportbeoefenaar is een inenting raadzaam (o.a. tetanus) maar niet verplicht. Voor
meer informatie raadpleeg uw huisarts.
Mag ik met een provinciale licentie in iedere provinciale deelnemen
Heeft u een J03-licentie, dan valt u in principe onder de provinciale groepering waarbij de PSVclub is aangesloten die uw licentieformulier heeft afgestempeld, tenzij u een andere provinciale
heeft opgegeven op het formulier.
Die keuze bepaalt onder meer de deelname aan (inter-)provinciale kampioenschappen.
Iedereen kan echter op gelijk welke provinciale wedstrijd van een andere provincie gaan rijden,
tenzij de organiserende provinciale het om een of andere reden anders bepaalt.
Alle info: https://paardensport.vlaanderen/nl/lidmaatschap

Hoofdstuk 2
Wedstrijden en Deelnemers
Art. 2.1. Inrichtingsvoorwaarden
2.1.1 De officiële WVUR-wedstrijden zijn deze die vermeld staan in de officiële
Wedstrijdkalender.
2.1.2 Het begrip wedstrijd geeft betrekking op het geheel van de ontmoeting, gespreid over
Eén of meerdere dagen, ingericht onder toezicht en de sportieve verantwoordelijkheid van de
WVUR en de organisatorische verantwoordelijkheid van een club, groepering of vereniging,
lid van de WVUR.
2.1.3 Voor zover zij voldoen aan de voorwaarden tot het inrichten van een provinciale
WVUR-wedstrijd zoals die is vastgelegd in het reglement ‘Inrichtingsvoorwaarden Jumping” en in
overeenstemming met de reglementen van de PSV en van het huidig algemeen en huishoudelijk
reglement, is iedere club aangesloten bij de WVUR gemachtigd tot het inrichten van een
provinciale wedstrijd.
2.1.4 De duur van een wedstrijddag wordt bepaald vanaf één uur voor de aanvang van de
eerste proef tot een half uur na de bekendmaking van de laatste uitslag.
2.1.5 Bij het bouwen van het parcours worden de hoogtes altijd gerespecteerd, tenzij dit in het
voorprogramma anders vermeld wordt.
2.1.6 De WVUR behoudt zich het recht het programma te wijzigen.
2.1.7 De inrichter en de organisator is niet verantwoordelijk voor diefstal of gebeurlijke
ongevallen.

5

Huishoudelijk reglement WVUR
Art. 2.2. Vraagprogramma
2.2.1 Het vraagprogramma vermeldt minstens volgende gegevens:
- Naam en adres en telefoonnummer van de PSV inrichtende club
- Naam Voorzitter van de Jury + Pistebouwer
- Bodem en afmeting piste en paddock
- Aanvangsuur éérste proef
- Aard en volgorde van de proeven
- Het vraagprogramma dient minimum twee maanden voor de wedstrijd binnen te zijn op het
Algemeen secretariaat van de WVUR.
Art. 2.3. Deelname aan piraatwedstrijden
2.3.1. Verboden wedstrijden/ piraat wedstrijden zijn wedstrijden die niet onder auspiciën of
erkenning van een door PSV erkende federatie of organisatie staan. Als sportbeoefenaar met een
licentie (J02 en hoger) is het niet toegelaten om aan dergelijke wedstrijden deel te nemen op
straffe van een sanctie.
Art. 2.4. Kampioenschappen
2.4.1 Voor elk kampioenschap zal een afzonderlijk reglement op de website verschijnen.
Art. 2.5. Selecties Interprovinciale wedstrijden
2.5.1 De selectie voor deelname aan de interprovinciale kampioenschappen zullen worden
aangeduid door het dagelijks bestuur WVUR in overleg met de ploegleider. Geselecteerde
combinaties zullen persoonlijk verwittigd worden.
Art. 2.6. Ponyruiters
2.6.1 Deelname aan proeven voor ponyruiters is toegelaten vanaf het begin van het jaar
waarin zij de leeftijd van 8 jaar bereiken tot op het einde van het jaar waarin zij de leeftijd
van 16 jaar hebben bereikt.
2.6.2 In alle proeven zijn combinatiesprongen toegelaten, ook in de 70 cm. Er wordt wel op
toegezien dat hoogtes en afstanden worden gerespecteerd in het parcours.
2.6.3 Pony combinaties kunnen niet deelnemen aan wedstrijden voorzien voor paarden.
Art. 2.7 Jonge Paarden
De proeven voor jonge paarden (4-jarige, 5-jarige, 6 en 7-jarige paarden) hebben een eigen
reglementering die terug te vinden is onder de titel Reglement Jonge Paarden.
Art. 2.7 Subprovinciale wedstrijden
2.7.1 Subprovinciale wedstrijden (Fun Tour) worden ingericht door een competitieve WVUR-club,
aangesloten bij de PSV.
2.7.2 De deelnemers hebben minstens een licentie (J02) en maximum een J08.
2.7.3 De volgende proeven kunnen worden georganiseerd:
- Cavalletti, 60cm en 70cm training: bij deze proeven is het toegestaan om 1 begeleider mee te
nemen in de piste. Bij uitsluiting is het toegestaan uw parcours uit te rijden binnen de maximum
toegestane tijd van 120 seconden.
Alle foutloze combinaties in de Cavalletti, 60 cm en 70 cm ontvangen een aandenken.
- 80cm, 90cm, 100cm en 110 cm voorbehouden voor pony’s
- 80cm, 90cm, 100cm voorbehouden voor paarden Juniors/Jeugd enkel tijdens jeugdcriterium.
- 80cm, 90cm, 100cm en 110 cm voorbehouden voor paarden Junior/Seniors.
Bij te weinig deelnemers kunnen de proeven paarden juniors en seniors samen gereden worden.
Dit zal nooit van toepassing zijn op een Fun Tour criterium, hier worden de proeven altijd apart
gereden, ongeacht het aantal deelnemers.
2.7.4 Zie tarieven op de website www.wvur.be
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Hoofdstuk 3
PISTE, PADDOCK EN WEDSTRIJDVERLOOP
3.1.1 Een sloot (al dan niet overbouwd) wordt voorzien vanaf 1.10m, op zoveel mogelijk
wedstrijden. Een bidet is toegelaten vanaf 0.90m.
3.1.2. Alle wedstrijden zullen verlopen volgens de FEI-reglementering. Indien de
reglementering van de KBRSF afwijkt van deze van de FEI, hebben de nationale reglementen
voorrang. Indien de reglementering van PSV afwijkt van deze van KBRSF, hebben de
Vlaamse reglementen voorrang. Indien de WVUR-reglementen afwijken van de PSV
reglementen, dan hebben de WVUR-reglementen voorrang.
3.1.3. De deelnemende amazones en ruiters worden verzocht zich behoorlijk te gedragen
zowel buiten als binnen de ring, zich tevens te houden aan de richtlijnen hen verstrekt door de
speaker in opdracht van de jury en afgevaardigden van de WVUR.
3.1.4. De ruiter is verantwoordelijk voor de daden en het gedrag van zijn gevolg, zoals:
groom, trainers, begeleiders, eigenaars van paarden of pony’s, enz. Het dagelijkse bestuur kan
beslissen een sanctie te treffen en/of deze enkel bij unanimiteit iemand definitief uit te sluiten voor
deelname aan WVUR-wedstrijden van het lopend seizoen.
3.1.5. De ruiters worden verzocht zich te schikken naar de richtlijnen van de paddockoverste
en zich op tijd klaar te houden voor de start. Zij dienen zich eveneens te houden aan de
startvolgorde. Zij kunnen niet meer gewijzigd worden zoals de ruiter het wenst, tenzij de
ruiter de toelating krijgt van de juryvoorzitter en/of telefonisch een uur voor aanvang van de proef
verwittigd werd aan het wedstrijdsecretariaat.
3.1.6 Ruiters die te laat zijn zonder verwittigen en zonder aanvaardbare reden starten niet meer.
3.1.7. Elke poging tot fraude (bv. vervalsing van de identiteit van het paard) zal bestraft
worden met een diskwalificatie in de proef en eventuele verdere maatregelen die door het
Bestuur WVUR opgelegd zullen worden.
3.1.8 Een ruiter die aan de start verschijnt met een paard dat niet overeenstemt met de startlijst
en die de verandering van paard niet voorafgaandelijk gemeld heeft op het secretariaat
minimum een uur voor de aanvang van de proef, zal door de terreinjury buiten wedstrijd
geplaatst worden.
3.1.9. In alle proeven die verreden worden is iedere deelnemer verplicht om de voorzitter van
de proef te groeten, tenzij er andere richtlijnen zijn verstrekt. De voorzitter zal iedere aan hem
gerichte groet beantwoorden.
3.1.10 Hindernissen in de paddock dienen gesprongen te worden volgens de aangegeven
Springrichting en niet hoger dan aangegeven op de steunders.
3.1.11. Er wordt in de paddock en de piste steeds gesprongen met een veilige ruiterpet. Alle
ruiters zijn verplicht tijdens het springen een pet met vastgesnoerde drie punt veiligheidsdichting te
dragen. Oortjes zijn in welke vorm dan ook in de paddock, piste, het hele wedstrijd terrein
verboden.
3.1.12. Hoogte van de hindernissen in de paddock is maximaal 10cm hoger dan de hoogte van
de proef. Uitzondering zijn de ponyproeven die maximaal dezelfde hoogte hebben als de
proef.
3.1.13. Brutaliteiten en barreren zijn ten strengste verboden en zullen streng bestraft worden.
3.1.14. Juryleden hebben de bevoegdheid om in de paddock op te treden als steward
tijdens de officiële wedstrijden van de WVUR.
3.1.15. Herstart of bij-inschrijvingen zijn mogelijk altijd mogelijk, wanneer de wedstrijd niet volzet is.
Uitleg herstart: ruiter die wenst te herstarten na een uitsluiting of slechte rit kan een herstart of
buiten wedstrijd kaart overhandigen aan de paddockoverste.
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Uitleg bij-inschrijving: een ruiter die reeds op de startlijst van deze wedstrijd staat en wenst in te
schrijven met één of meerdere paarden/ ponies.
Uitleg inschrijving ter plaatse: een ruiter die niet op de startlijsten staat van deze wedstrijd en toch
nog wenst in te schrijven.
3.1.16. Ruiters die het parcours rijden met verboden middelen zoals vaste martingaal,
dressuurzweep, paard of pony met verboden medicatie, enz. moet voor aanvang gemeld
worden bij de Jury Voorzitter. Deze kan hier een beslissing in treffen. Wanneer dit niet gebeurt, kan
de ruiter buiten wedstrijd gezet worden en/ of gediskwalificeerd worden.
3.1.17. Een ruiter die na een uitsluiting overmatig zweep gebruik toepast, het belsignaal van een
uitsluiting negeert, een dubbel of drievoudige combinatiesprong herneemt, kan door de
juryvoorzitter een boete opgelegd worden van 20,00 euro te betalen op het wedstrijd
secretariaat voor aanvang van de volgende start van deze ruiter. De juryvoorzitter kan ook
meteen over gaan tot het geven van een gele waarschuwing kaart of een diskwalificatie.
3.1.18 Diskwalificatie betekent dat de deelnemer, het paard (de paarden) en/of een combinatie
van beiden niet meer aan een proef mogen deelnemen of aan geen enkele andere proef van
deze wedstrijd. Hierbij kan ook het reeds gewonnen prijzengeld en naturaprijzen terug geïnt
worden.
3.1.19 Bij uitsluiten op hindernissen 1-2 of 3, wordt toegestaan dat de combinatie meteen een
kosteloze herstart kan nemen.
3.1.20 Voor alle andere gevallen verwijzen we naar de Nederlandse vertaling van het FEI
reglement 2021.
Hoofdstuk 4
Art. 4.1.1 Inschrijvingen
4.1.1. Inschrijvingen gebeuren uitsluitend op de officiële site van www.equibel.be tegen ten
laatste woensdagavond 24u of anders vermeld op het voorprogramma.
De definitieve startlijsten zullen beschikbaar zijn een half uur voor de proef begint.
4.1.2 Wedstrijden Pro- & Talent Tour (90cm >120cm, jonge paarden, 125cm)
Wie zich binnen wedstrijd wenst in te schrijven via site “online inschrijvingen” en dus geen gebruik
maakt van de voorziene inschrijvingsmogelijkheid van www.equibel.be , betaalt een
administratiekost van 3,00 € per combinatie.
Combinaties die zich ter plaatse wensen in te schrijven of een bij inschrijving doen op een
wedstrijd, betalen een administratiekost van 3,00€ per combinatie.
4.1.3 Het rijden buiten wedstrijd
Combinaties met een te hoge licentie voor een bepaalde proef kunnen inschrijven via de site
“online inschrijvingen” of als dit lukt via Equibel. Zij schrijven in aan het online tarief en betalen dus
geen administratiekosten.
Ruiters die een tweede parcours buiten wedstrijd willen rijden of een herstart nemen na een slecht
parcours, kunnen gebruik maken van de BW kaart die verkrijgbaar is aan het
wedstrijdsecretariaat.
De ruiters die buiten wedstrijd rijden, worden niet in aanmerking genomen om het aantal prijzen
volgens de regel van 1 op 4 starters te bepalen.
De ruiters buiten wedstrijd mogen starten in de barrage, indien het een aangesloten barrage is.
4..1.5 De inschrijvingen dienen minsten de volgende gegevens te bevatten:
- Naam en licentienummer van de ruiter
- Naam en Immatriculatie nummer van het paard.
- Nummer en hoogte/aard van de proef.
- Naam en datum van de wedstrijd.
4.1.6 Inschrijvingsgelden: Zie tabel op site WVUR bij Jumping
4.1.7 Het annuleren van deelname kan enkel met een geldige reden op het secretariaat tot een
half uur voor aanvang van de proef. Bij laattijdig of niet annuleren zal het inschrijvingsgeld
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aangerekend worden. De dokters- en/of dierenarts attesten dienen doorgestuurd te worden naar
melanie@wvur.be.
4.1.8 Inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald wanneer de combinatie niet is gestart,
(uitgezonderd bij annulatie voor de verstreken termijn)
4.1.9 Ruiters die hun inschrijvingen niet betalen op de wedstrijddag zelf, worden beboet met 10 €
administratiekosten. Een week na het niet betalen van uw inschrijvingen, wordt uw licentie
geblokkeerd!!!!
4.1.10 Na vaststelling van het niet betalen van de openstaande rekeningen, kan er niet meer
worden gestart tot uw schulden zijn betaald. Het bedrag wordt op de database van equibel
ingegeven, waardoor U vanaf dan niet meer kunt inschrijven voor provinciale, nationale en
internationale wedstrijden tot uw schuld is vereffend.
4.1.11 Een combinatie mag in 2 opeenvolgende proeven in hoogte starten.
4.1.12 Een ruiter kan maximum 3 paarden/pony’s starten per proef. Indien meer, zal dit
buiten wedstrijd zijn. (Uitzondering voor jonge paarden)
4.1.13 Ponycombinaties kunnen niet starten op een Pro Tour die voorbehouden is aan paarden.
Hoofdstuk 5
Kledij en optoming
Art. 5.1 Kledij
5.1.1. Het is verplicht voor iedereen zodra men te paard zit, een hard hoofddeksel met een drie
vasthechting puntensysteem te dragen die op een correctie manier is vastgemaakt. Als
uitzondering op deze regel, mag toestemming gegeven worden aan Seniors om dit hoofddeksel
af te nemen tijdens de prijsuitreiking.
5.1.2. Ruiters moeten een verzorgde kledij dragen die voldoet aan de officiële reglementen. In
de ponyproeven worden toegelaten te rijden met korte chaps.
5.1.3 Bij regen kan het dragen van een regenjas door de voorzitter van de jury toegelaten
worden.
5.1.4. De verkenning van de piste dient te gebeuren in correcte kledij en volgens de op dat
ogenblik geldende kledij afspraken. In ieder geval is het dragen van rijlaarzen, rijvest,
overhemd met witte das en de ruiterpet verplicht.
5.1.5. Bij zomerweer kan de voorzitter van de jury beslissen het zomeruniform toe te laten.
Dit zomeruniform bestaat uit zwarte of bruine rijlaarzen, wit of lichtgekleurd overhemd met korte of
lange mouwen en met witte das en ruiterpet.
5.1.6. Alle uitzonderingen op deze kledijregels kunnen enkel toegestaan worden door de
voorzitter van de jury.
5.1.7. Protocol: moet steeds in perfecte kledij, ongeacht de weersomstandigheden.
5.1.8 Het gebruik van oortjes in welke vorm dan ook, is verboden in de paddock en de wedstrijd
piste
Art. 5.2 Optoming
5.2.1. Reglement PSV en Nederlandse vertaling FEI-reglement.
5.2.2. Publicitaire vermeldingen: Het gebruik van zadeldoeken met publiciteit is toegelaten.
Het gebruik van showdekens tijdens de prijsuitreiking is verboden, tenzij zij deel uitmaken
van de te winnen prijzen.

Hoofdstuk 6
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Paarden
Art 6.1. Paarden
6.1.1. Om deel te nemen aan een springwedstrijd met een paard of pony moet die minstens
vier jaar oud zijn in het lopende jaar. Er kunnen specifieke proeven ingelegd worden voor
jonge paarden, de hoogte voor deze proeven zijn vastgelegd. De inenting tegen paardengriep
en rhinopheumonie is verplicht voor alle paarden en pony’s. De deelnemer moet ten allen
tijde het inentingsbewijs kunnen voorleggen op straffe van startverbod. Ieder eigenaar en/of
ruiter is verplicht zijn paard of pony aan een dopingcontrole te onderwerpen, ook al is deze
controle niet vooraf kenbaar gemaakt.
6.1.2 Een manegepaard/pony mag 4 maal starten met 2 verschillende ruiters, de
trainingsproef niet meegerekend, dit enkel op Fun Tour wedstrijden.
6.1.3. Een paard/pony moet zijn officiële naam behouden met uitzondering van een
commercieel toevoegsel (mits betaling van de rechten). Uitzondering is mogelijk voor
speciaal soort wedstrijden indien expliciet vermeld in het reglement van deze wedstrijden.
6.1.4. Te allen tijde kunnen controles o.a. op identiteit en/of doping worden uitgevoerd.
Hoofdstuk 7
Officiëlen
Art. 7.1
7.1.1. De officiëlen zijn de gasten van de organisatie. Onkostenvergoedingen zijn ten laste van
de WVUR.
Volgende taken worden uitgevoerd door de aangeduide officiëlen: voorzitter van de jury,
juryleden, elektronische tijdopnamen, jurysecretariaat, speaker, parcoursbouwer, steward,
paddockomroeper en wedstrijdsecretariaat. De opsomming is van toepassing bij een wedstrijd
op 1 piste. Bij wedstrijden op meer dan 1 piste kunnen hier taken aan toegevoegd worden.
7.1.2. Voorzitter van de terreinjury en juryleden, de voorzitter van de jury wordt aangeduid door
het dagelijks bestuur WVUR eventueel in samenspraak met de verantwoordelijke van de
organiserende club.
De voorzitter van de terreinjury is in het algemeen verantwoordelijk voor de goede gang van
zaken op de wedstrijd en is verantwoordelijk voor de taakverdeling tussen zijn officiëlen.
De voorzitter moet er persoonlijk zorg voor dragen dat alle officiële documenten tijdig te zijner
beschikking worden gesteld. Na afloop van de wedstrijd zorgt hij ervoor dat alle documenten
tijdig aan het secretariaat WVUR worden terugbezorgd.
De juryleden en de voorzitter van de terreinjury moeten een half uur voor aanvang van de
wedstrijden aanwezig zijn en blijven tot half uur na het bekendmaken van de uitslag
van de laatste proef.
7.1.3. De parcoursbouwer wordt in akkoord met de verantwoordelijke van de organiserende club
aangeduid door het dagelijks bestuur WVUR.
De taken van de parcoursbouwer worden vastgelegd door het FEI-reglement.
7.1.4. Andere officiëlen, de speaker: het is de taak van de speaker om de wedstrijd te
animeren. Zijn uitspraken zijn niet bindend zolang deze niet bekrachtigd worden door de jury.
De tijdsopname: het is verplicht een elektronische tijdsopname te gebruiken. Deze wordt
beschikbaar gesteld door de WVUR. Ook de bediening wordt verzorgd door WVUR
medewerkers. Ingeval van meerdere pistes zorgt de inrichter voor bijkomende installatie(s) ter
zijner laste. Het wedstrijdsecretariaat: dit secretariaat zal instaan voor de startlijsten, de
uitslagen, afrekeningen, regelmatigheids criteria, persmededelingen.
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Hoofdstuk 8
Juridische procedure
Hiervoor wordt verwezen naar het algemeen reglement van de KBRSF zoals dat is verschenen
op 1 januari 2021. Tevens verwijzen we hier naar de juridische procedure van de PSV.
Alle sancties genomen ten opzichte van de ruiters kunnen aan alle leden kenbaar gemaakt
worden.
Klachten omtrent het verloop van een proef, omtrent genomen beslissingen of uitslagen
dienen schriftelijk gedaan te worden samen met de borgsom van € 75. bij de voorzitter van de
jury, en dit ten laatste een half uur na het bekendmaken van de uitslag van de laatste proef van
de dag. Na deze tijd zijn alle genomen beslissingen definitief.
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