Beknopt reglement 2019
voor de wedstrijden JONGE PAARDEN LRV
SPRINGEN
BITTEN
• 4-jarige paarden
Enkel trens of naaldtrens zijn toegelaten. Deze mogen ofwel niet-gebroken, ofwel enkelvoudig
gebroken, ofwel in het midden dubbel gebroken (met beweegbaar middenstuk) zijn en vervaardigd
in metaal, rubber of een andere zachte materie zoals leder. Dit bit moet een minimale diameter van
10mm hebben en mag nooit scherp zijn.
•

5- en 6-jarige paarden
Voor de paarden wordt het FEI-reglement gevolgd. Dit wil zeggen dat er geen beperkingen zijn wat
bitten betreft. Maar de jury heeft (in overleg met de hoofdjury) het recht om het gebruik van een bit
te verbieden indien dit het paard zou kunnen kwetsen.
De teugels moeten vastgemaakt worden aan het bit of aan het hoofdstel. Er mogen maximum twee
paar teugels gebruikt worden. Indien er twee paar gebruikt worden moet één paar aan het bit
bevestigd worden of rechtstreeks aan het hoofdstel. Ook ophaaltrens en Hackamore zijn toegelaten.

HULPMATERIAAL
Een martingale zonder blokkeersysteem is toegelaten in alle jaargangen. De Equismart Control is niet
toegelaten voor 4-jarige paarden. Een slofteugel of elke andere vorm van hulpteugel is verboden voor
alle jaargangen in de ring én in de paddock, zowel voor plat werk als bij het springen.
De tonglepel* is toegestaan in combinatie met een correct bit maar zonder ‘paletten’**.
BEENBESCHERMERS
Al de beschermers aan de achterbenen mogen aan de binnenzijde max 16 cm hoog zijn + de breedte van
zijde van de sluiting moet minimum 5 cm zijn. Zij mogen de buitenkant van de kogel niet bedekken.
Daarenboven moeten volgende criteria geëerbiedigd:
• De vasthechting moet niet-elastische ‘Velcro’ zijn (geen haken of gespen)
• Het strakke deel van de bescherming moet rond de binnenzijde van de kogel geplaatst zijn .
• Er mogen geen bijkomende voorwerpen gebruikt worden bij deze bescherming. *
• Binnenkant van de bescherming moet glad zijn – nooit ruw of kwetsend – geen drukpunten. Een
bedekking met bvb schaapswol mag.
• Er mogen geen bijkomende zaken aangebracht of toegevoegd worden in de beschermer zelf,
uitgezonderd een zachte beschermingsflap.
• Een kootring mag indien goed aangebracht (en het totale gewicht a/h been niet meer dan 500gr is).

Informatief ter verduidelijking

OPGELET : Foto’s zijn niet alles-beschrijvend en blijven vatbaar voor discussie. Hierbij is het echter
belangrijk dat je in acht neemt dat de beenbeschermers ‘niet kwetsend’ zijn en dat zij de buitenkant van
de kogel niet bedekken.

TOEGELATEN VOOR ALLE SPRINGWEDSTRIJDEN JONGE PAARDEN

tonglepel

kootring

NIET TOEGELATEN VOOR ALLE SPRINGWEDSTRIJDEN JONGE PAARDEN

Zogenaamde ‘paletten**’.

NIET TOEGELATEN BIJ 4-JARIGE PAARDEN SPRINGEN (wel 5-& 6-jarige paarden)
Opmerking: Dit bit is ook NIET toegelaten in
dressuurwedstrijden.

NOOT!
Verschillen tussen wedstrijden van jonge paarden van LRV en het nationaal reglement KBRSF:
• LRV: Uitsluiting bij de 2e ongehoorzaamheid - KBRSF: uitsluiting bij de 3e ongehoorzaamheid
• Inrijden met slofteugel is in geen enkele leeftijdsklasse toegelaten tijdens LRV-wedstrijden voor
jonge paarden.

DRESSUUR
BITTEN:
Alle enkelvoudige bitten die toegelaten volgens het FEI dressuurreglement zijn toegelaten – met
uitbreiding van een buigzaam rubberen bit.
Al deze bitten dienen een normale dikte (ca. 12 mm = FEI) te hebben, gemeten aan de mondhoeken.

Bij de pony’s dienen de gebruikte trensbitten een normale dikte (min 10 mm) te hebben, gemeten aan
de mondhoeken. Tekeningen van toegelaten bitten en neusriemen:

NEUSRIEMEN:

1. Lage neusriem / Hannoveraanse neusriem

3. Gecombineerde neusriem

5. Gecombineerde neusriem zonder keelriem

2. Engelse neusriem

4. Mexicaanse neusriem

6. Micklem hoofdstel

Indien met stang en trens wordt gereden (dubbel bit) zijn de nummers 1 -3 - 4 en 6 niet toegelaten
en is bij gebruik van nummer 5 de onderste neusriem niet toegelaten.
Noot:

In dressuurwedstrijden voor vier- en vijfjarige paarden en pony’s zijn dressuurrijzweep of sporen
toegelaten (niet samen). In dressuurwedstrijden voor zesjarige paarden en pony’s is het dragen van
sporen verplicht, maar de dressuurrijzweep is niet toegestaan.

