
 

 

Protocol Stijlspringen – Indoor Masters 2020 
Pony’s 60cm – Pony’s 80cm – Schol/Jun 90cm 

 
 

OPTOMING EN VERZORGING  TOTAAL OP 20 

• Toilettage (ingang piste) /15 

• Groet aan de jury /5 

TACTIEK GESTELDE OPDRACHTEN , ATTITUDE PONY/PAARD TOTAAL OP 40 

CONSTANT GALOPTEMPO PAARD/PONY 

/10 Voldoende voorwaarts in lijnen en wendingen 

Gelijk ritme voor en na de sprong 

CORRECTE GALOP 

/10 Kruisgalop in wendingen of lijnen, al of niet hersteld 

Contragalop in wendingen, met uitzondering van gebogen lijnen 

AFSTANDEN /10 

Afstoot te ver, te dicht, noodsprong  

WENDINGEN EN LIJNEN 

/10 
Uitbreken op wending en hindernis recht en in het midden aanrijden 

Foutieve stelling in wending  

Afwijken op rechte lijn, gebogen lijn 

OPMERKING: 
 

TECHNIEK VAN DE RUITER TIJDENS DE RIT TOTAAL OP 30 

ARMEN / HANDEN /10 

Elastische verbinding vanuit de ellebogen  

Storende handen: plat, te hoog/laag  

Steun op de teugel  

BENEN / VOETEN /10 

Stille onderbenen, juist achter de singel, geen druk op de knie  

Plaatsing voet in de stijgbeugel met correcte lengte stijgbeugelriemen  

Balans op de bal van de voet , lagere hiel en soepel enkelgewricht  

ROMP EN HOOFD /10 

Romp licht voorwaartse neiging, hoofd recht en blik in lijn  

Vermijd pompen en onrustige romp, bekken volgt beweging paard, schouders stil  

Driepuntscontact met lichte zit  

OPMERKING: 
 

 

TECHNIEK VAN DE RUITER TIJDENS DE SPRONG  TOTAAL OP 30 

ARMEN / HANDEN /10 

Handen volgen de beweging in verbinding   

Geen steun op teugels en teugels op correcte lengte   



 

 

BENEN / VOETEN /10 

Onderbenen stil en  aangesloten, licht schuin achterwaarts  

Met steun op bal van de voet met lage hiel  

ROMP /HOOFD /10 

Tweepuntscontact, met lichte buiging romp voorwaarts  

Hoofd blijft rechtop en blik in lijn  

Correcte timing bij afstoot  

Balans bij de landing  

OPMERKING: 
 

 
 

STRAFPUNTEN  TOTAAL STIJLPUNTEN /120 
Balk 2 strafpunten  
1 ste weigering 2 strafpunten  
2 de  weigering uitsluiting  
Tijdfouten ¼ strafpunt per seconden  

TOTAAL:  
 



 

 

Protocol Toilettage – Indoor Masters 2020 
Pony’s 60cm – Pony’s 80cm – Schol/Jun 90cm 

 
 

 Verzorging pony/paard 

Manen en maantop: uitgekamd en gelijk – vlechten vrij 

Staart: zuiver, gekamd, geen stro – vlechten vrij 

Ogen: zuiver en verzorgd 

Neus:  zuiver en verzorgd (voelharen niet afgeschoren) 

Oren: zuiver en verzorgd (niet uitgeschoren) 

Zuiver en kort haarkleed  

Zuivere benen 

Hoeven: verzorgd en ingevet 

Verzorging materiaal, correcte optoming 

Hoofdstel: Correct gebruik van alle passanten, geen loshangende riempjes 

Neusriem: afhankelijk van soort: op maat en correct gesloten  

Keelriem: Ruimte tss keel en keelriem: een kleine rechtopstaande vuist 

Sperriem: naar beneden toe gesloten (niet naar boven en nog eens door de lus gestoken) 

Bit: correcte maat, gepoetst voor het optomen 

Lengte teugels: uiteinde teugels niet onder de bovenkant van de stijgbeugel; knopen in de teugels zijn niet 
toegelaten 

Stijgbeugels: min 1 vinger breder dan breedste deel voet, riem en stiknaden in goede staat 

Stijgbeugelriemen: Geen flapperend uiteinde (afknippen of wegplooien) 

Goed passend zadel, met juiste ligging en voldoende ruimte thv de schoft 

Singel voldoende aangespannen en passend 

Zadeldoek passend en zuiver 

Beenbeschermers zijn passend (conform FEI reglement) 

Martingale/borstriem correct aangebracht en passend. Veilig: stoppertje op martingale + vlinder aan de 
teugels 

Materiaal is PERFECT gepoetst 

Uniform 

Propere laarzen of chaps, zweep, sporen 

Correct passende ruiterpet (lange haren samengebonden) 

Verzorgd uniform (clubuniform met witte rijbroek  (LRV) of ruiteruniform) 

 
 
 
 

 


