Wedstrijdreglement LRV achtergetten – 2021
JONGE PAARDEN:
•

De achtergetten mogen enkel een beschermend deel aan de binnenzijde hebben.

•

De bescherming per been mag in totaal niet meer dan 500g wegen.

•

Ze moeten glad zijn, niks ruw of kwetsend en mogen geen drukpunten hebben.

•
•

Ze mogen maar max 16cm hoog zijn en de gespen moeten min 5cm breed zijn.

•

De gespen mogen enkel van niet elastische velcro zijn.

•

De beschermers met extra bescherming voor de binnenzijde, die lager komen, zijn toegelaten als het van buigzaam materiaal is. De lengte
van dit extra stuk wordt niet meegeteld voor de hoogte.

•

Schaapswol voeringen zijn toegelaten.

•

Kootringen zijn toegelaten, kootriempjes niet.

LRV WEDSTRIJDEN:
Alle getten die voor de Jonge Paarden wedstrijden toegelaten worden, zijn ook toegelaten bij de andere wedstrijden.
Achtergetten die een beschermend deel hebben aan de binnenzijde of aan binnen -en buitenzijde, die wikkelen rond de achterkant van de kogel moeten
aan volgende criteria voldoen;
•

Beschermer moet een lengte van max 20cm hebben aan het langste punt

•

Binnenkant beschermer moet een egaal oppervlak zijn zonder enkel drukpunt. Ze mogen geen vreemde voorwerpen bevatten, noch irriterend
werken aan de binnenzijde en moeten ten alle tijden paardvriendelijk blijven.

•

Het afgeronde beschermend deel van de beenbeschermer moet rond de kogel geplaatst zijn (voor beschermers met een beschermend element aan
slechts één zijde, het beschermend element moet rond de binnenzijde van de vetlok geplaatst worden)

•

De beschermer mag niet meer dan twee gespen/bandjes hebben. De gespen moeten samen 5cm breed zijn. Heb je twee gespen dan moet elke
gesp apart 2.5cm breed. Indien 1 gesp, moet deze 5cm breed zijn. Zowel voor velcro, knopjes als haak en oog binders.

•

Kootringen mogen gebruikt worden als bescherming op voorwaarde dat ze goed aangebracht zijn en dat het totale gewicht van de uitrusting aan de
benen van het paard niet meer dan 500 gram bedraagt. Kootriempjes mogen niet gebruikt worden.

•

Lamswol voeringen zijn toegelaten

•

Beschermers met enkel aan de binnenzijde een beschermend deel aan de kogel met velcro mogen elastisch of niet elastisch zijn. Als de beschermers
aan binnenzijde en buitenzijde een beschermend deel hebben (dubbel shell), moeten de bandjes elastisch zijn. Met knopjes moeten de gespen
elastisch zijn en de gaten moeten over een knop in de beschermer kunnen. Deze getten mogen met 1 of twee gespen zijn (5cm breed samen of elk
2.5cm). Met haak en ooggespen moeten de gespen elastisch zijn en aan het einde een haak die past in het oog van de beschermer. Ook idem hier
mag met 1 of twee gespen.

•

De achtergetten mogen niet te hoog aangedaan worden en mogen ook niet te hard aangespannen worden.

•

De gespen mogen niet dubbel rond het been gewikkeld worden. Deze moeten direct van de ene kant van de beschermer aan de andere kant
vastgemaakt worden in één richting.

