AANDACHTSPUNTEN JURERING INDIVIDUELE DRESSUUR
PAARDEN
Uitrusting paard
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Zweep : max. 120 cm.
o Toegelaten (ook in combinatie met sporen) in B1 tot L2.
o Niet toegelaten vanaf M1 tot ZZ, in de groepsdressuur en bij proeven voor 6-jarige dressuurpaarden.
Sporen: enkel metalen sporen, die niet kunnen kwetsen. Als de sporen voorzien zijn van wieltjes, moeten ze
kunnen blijven draaien. De tand moet rechtuit achterwaarts of naar beneden gericht zijn. Toegelaten in B1 tot
L2 en in de groepsdressuur (uniformiteit). Het dragen van sporen (ev. tandloos) is verplicht in M1 tot ZZ en bij
de 6-jarige dressuurpaarden. Zwanenhals is toegelaten.
Dressuurproeven voor 4- en 5-jarige paarden : dressuurzweep OF sporen zijn toegelaten (niet samen)
Optoming : Rubberschijven zijn toegelaten.
o Klassen B1 tot M2 : optoming met een trenshoofdstel verplicht.
o Klassen Z1, Z2 en ZZ : optoming met stang (min. 12 mm dikte, scharen max 10 cm)en trens toegelaten.
Borsttuig en/of staartriem : Niet toegelaten bij paarden (borsttuig wel toegelaten in dressuur bij eventing).
Martingaal of andere hulp- en bijzetteugels : niet toegelaten.
Bandages of andere beenbescherming : niet toegelaten tijdens de dressuurproef.
Oorkapjes: zijn toegelaten en mogen gemaakt zijn uit geluidsisolerend materiaal. Oorkapjes mogen niet over de
ogen van het paard komen en oordoppen zijn niet toegelaten. De oorkapjes mogen niet aan de neusriem worden
vastgemaakt.
Pollen-/vliegennetje over de neus van het paard is toegelaten.

Uitrusting ruiter
▪ Ruiterpet met correct gesloten driepuntsluiting voorzien van Sint-Jorisschild centraal op voorzijde, witte rijbroek,
zwarte rijlaarzen, zwarte ruitervest, wit hemd met witte das / sjabot of wit hemd met opstaand kraagje of witte
polo. Detailversiering en handschoenen zijn toegelaten.
▪ Zomeruniform : korte mouwen, zonder das, open boordknoop, met of zonder handschoenen, geen ruitervest
zijn toegelaten. (De ruiter kan individueel verkiezen om toch het volledige uniform te dragen.)
▪ Bij neerslag of bij uitzonderlijke koude kan de hoofdjury het dragen van een (regen)jas toelaten.
▪ Rijden met oortjes (zender-ontvanger) is niet toegelaten in de wedstrijdring.
Signalement : controleer telkens het signalement (kleur, aftekeningen, geslacht,…) van het paard.
Verkennen van de dressuurbaan: toegelaten tijdens het voltooien van het protocol van de voorganger. Op teken
van de jury begint de ruiter aan de dressuurproef zonder de rijbaan te verlaten. Eerste ruiter of het eerste achtof viertal mag ten hoogste 3 min. voor het begin van de wedstrijd de dressuurbaan betreden om een hoefslag te
vormen en mag de rijbaan opnieuw verlaten. Rijden langs de buitenzijde van de dressuurbaan is toegelaten.
Groeten: bij het halthouden voor de jury door het hoofd te neigen. De teugels (en eventueel de zweep) in de ene
hand en de andere hand wordt naar beneden ter hoogte van de dij gebracht. Bij de groepsdressuur groet de
commandant.
Niet-reglementair betreden van de dressuurbaan : ten laatste tot het voorbijrijden van de jury (lagere reeksen) en
tot de groet (hogere reeksen), stopt de jury de combinatie om zich met spoed in regel te stellen. De proef wordt
hervat en 2 strafpunten worden aangerekend. Indien de jury de overtreding te laat ziet, rijdt de combinatie verder
en worden onderaan het protocol 2 strafpunten aangerekend met duidelijke vermelding van de reden.
Het cijfer van het te rijden onderdeel met 1 punt verminderen en noteren waarom : wanneer 1) lichtrijden waar
doorzitten wordt gevraagd en omgekeerd en 2) stemgebruik door ruiter/amazone wordt vastgesteld. Het
lichtrijden op het “verkeerde” been (binnenbeen) mag niet bestraft worden).
Vergissing: de jury dient de deelnemer te waarschuwen en wijst hem/haar aan waar de proef hervat wordt. Elke
vergissing, elke weglating, elke inbreuk op volgorde van hetgeen moet worden getoond, wordt, nadat ze is

hersteld, als volgt bestraft: 1ste vergissing: 2 strafpunten, 2de vergissing: 4 strafpunten, 3de vergissing: uitsluiting.
De strafpunten vermelden bij het te beoordelen onderdeel (bv 7(-2)) en van het eindresultaat aftrekken.
Groepsdressuur : het veranderen van de volgorde van de paarden wordt beschouwd als een vergissing en wordt als
dusdanig bestraft. De oorspronkelijke volgorde dient zo snel mogelijk te worden hersteld.
Verlaten van een niet afgesloten rijbaan: de combinatie dient binnen de max. voorziene rijtijd van de proef, de proef
verder te zetten op aanwijzen van de jury bij het terug betreden van de ring. Het betrokken onderdeel wordt niet
bestraft met 2 strafpunten, maar krijgt een lager cijfer.
Verlaten van een volledig afgesloten rijbaan heeft uitsluiting als gevolg.
Plassen van een paard : wordt niet bestraft met 2 strafpunten.
Vallen: wanneer ruiter en/of paard vallen tijdens de dressuurproef mag het onderdeel niet herreden worden. De
combinatie dient binnen de maximum voorziene rijtijd van de proef, de proef verder te zetten op aanwijzen van
de jury. Het onderdeel, waarin de val gebeurde, krijgt dan een lager cijfer. Indien bij de groepsdressuur, het paard
of de ruiter niet verder kan deelnemen, wordt het acht- of viertal uitgesloten. Wanneer door slechte
terreinomstandigheden het paard glijdt of valt, mag dit niet worden aangerekend. Onbereden paard
terugbrengen, ruiter helpen bij het in orde brengen tuig/opstijgen is geen hulp van derden.
Kreupelheid: bij kreupelheid van het paard wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten. Bij
groepsdressuur, mag het kreupele paard vervangen worden indien in de onmiddellijke nabijheid een
reservepaard klaar staat en de proef onmiddellijk kan worden vervolgd.
Ex aequo‘s: de 1ste aangekruiste rubriek wordt vergeleken, vervolgens de 2de aangekruiste. Indien nog ex aequo,
worden de punten van vakken 5, 10 en 15 samengeteld en vergeleken. Indien nog steeds ex aequo, moet de jury
beslissen op basis van het algemeen beeld van het gereden zijn.
SCALA VAN DE OPLEIDING
Van B1 t/m L1 zijn de volgende criteria vooral van toepassing:
1. Takt (zuiverheid van de beweging) : ritme, regelmaat en cadans.
2. Souplesse/ontspanning/losheid : de ongedwongenheid, bereidwillig reageren op de hulpen.
3. Aanleuning/nageeflijkheid : de licht verende druk op de teugel.
Van L2 t/m ZZ zijn de volgende criteria belangrijker naarmate de scholing van het paard vordert:
1. Impuls : ijverige, energieke, goed gecontroleerde, stuwende activiteit vanuit de achterhand. Impuls heeft
niets te maken met snelheid.
2. Rechtgerichtheid : afdrukken van achtervoeten treden in het spoor van deze van voorvoeten.
3. Verzameling : het dragen van meer gewicht op de achterhand.
AANDACHT VOOR …
▪ Bestudeer de te beoordelen proef als voorbereiding op het jureren en respecteer de starttijden
▪ Dressuurring (20x40m of 20x60m – hoekletter 6m uit de hoek) de letters worden in tegenwijzerzin geplaatst :
K
V
E
S
H
A
D
L
X
I
G
C (Jury)
F
P
B
R
M
▪ Controleer de grootte van de ring en de plaatsing van letters in de ring voor de eerste combinatie
▪ Cijfer van 5 punten of lager : dient steeds een motivering van de jury te krijgen.
▪ Cijfer van 0 punten : betekent dat er GEEN enkel fragment van de oefening is uitgevoerd.
▪ Bij correcties steeds een paraaf zetten.
▪ Punten : Geen halve punten geven. Gelieve de optelkolom ook correct in te vullen en na te tellen !!!
▪ Verzamelstaat met uitslag : volledig in drukletters in te vullen met naam ruiter, paard en combinatienummer.
▪ Buiten wedstrijd (BW) : rijden mag, maar dan moet de wedstrijdkaart doorstreept zijn. De combinatie wordt
niet in de rangschikking opgenomen, maar onderaan de uitslag geplaatst met de vermelding “BW” erbij.
▪ Rode wedstrijdkaart : combinatie en uitslag wordt niet opgenomen in de einduitslag en niet geregistreerd in
Equester.

