
Doorgang vrij?
Vraag bij het binnenkomen of de doorgang vrij is! Stap niet
gewoon binnen terwijl je het vraagt, maar vergewis je van de
vrije doorgang.

Niet zomaar stilstaan of in groep
keuvelend rondstappen

De paddock is een werkplek voor jou en je collega’s.
Langdradig overleg met vrienden, familie of trainer
terwijl je “in de weg staat of loopt” is daar niet op de
plaats.
Overleg moet kunnen, maar hou het kort of ga naar
buiten en hou de paddock vrij voor ruiters in
voorbereiding.
Betreed op tijd de paddock om je pony/paard correct
op te warmen en verlaat de paddock zodra je het
wedstrijdparcours hebt gesprongen.
Moet je bvb. getten of een deken aan- of uitdoen, doe
dat dan bij voorkeur niet op de hoefslag of in een hoek
(hoefslagen en hoeken zijn druk bereden plaatsen).
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Respect
Je toont respect voor pony's/paarden, concurrenten,
trainers en de steward. Je respecteert ook de bevelen
van een steward.
Geen enkele pony/paard mag gelongeerd worden tenzij
hiervoor een speciale plaats voorzien is.
Je blijft discreet: het werk in de paddock is geen les
Je draagt een reglementair wedstrijduniform. 
De ruiterhelm is onder alle omstandigheden verplicht.
Slaat je pony/paard naar andere paarden? Vergeet dan
geen rood lintje in de staart!
Na een val in de paddock/wedstrijdpiste laat je je
onderzoeken door de medische dienst van de
wedstrijd.

Instappen en uitstappen op de
buitenhoefslag
Zorg dat andere ruiters en paarden jou veilig kunnen
voorbijrijden of kruisen. Hou rekening met hete paarden
of ruiters welke minder stuurvaardig zijn.
Let ook op dat je niemand ongewild hindert bij het
aanrijden van een hindernis.
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Hulp van derden
Als trainer, groom of ouder bevind je je enkel op het
inspringterrein als je aanwezigheid daar
gerechtvaardigd is. 
Je respecteert in alle omstandigheden de
startvolgorde en de opwarming van andere ruiters.
Personen die helpen, doen dit op eigen
verantwoordelijkheid.
Ruiters en helpers gedragen zich correct t.o.v elkaar en
tonen wederzijds respect.

Hindernisregels
Grond- en regelbalken gebruik je enkel indien:

je niemand stoort en er voldoende ruimte is
hiervoor extra hindernismateriaal voorzien is
de afstanden correct liggen

Je respecteert de vlaggetjes en springt de hindernissen
in de juiste richting
Als je een oxer springt, mag de voorste balk nooit hoger
liggen dan de achterste balk
In een ponyproef spring je in de paddock niet hoger of
breder dan de proef die aan de gang is
In een paardenproef spring je nooit meer dan 10 cm
hoger of breder dan de proef die aan de gang is.

Reglementen
Je hebt kennis genomen van het springreglement
waarin staat wat toegelaten is en wat niet.
Je hebt kennis genomen van de specifieke
reglementen over toegelaten getten en optoming.
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Al deze regels zijn niet op straffe afdwingbaar, maar zijn eerder
wellevensheidsregels. Wees hoffelijk en behandel elkaar zoals je zelf
wil behandeld worden.

Vragen? Neem dan contact op met de disciplineverantwoordelijke via
jumping@paardensport.vlaanderen


