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!!! OPGELET : onderstaand vindt u een samenvatting van de reglementswijzigingen die  

toepassing zijn vanaf 01 januari 2021. 
 

Voor het volledige wedstrijdreglement, gelieve onze website www.lrv.be te raadplegen. 
In apart document ook de toegestane getten volgens het FEI reglement met bijhorende 

foto’s.  
 

 
 

1.5. Uitrusting van ruiter en paard 
1.5.1. Uitrusting van ruiter 

1.5.1.1. Algemeen 
Het samenbinden van lange haren wordt o.w.v. de veiligheid sterk aangeraden.  

 
1.5.1.2. Bijkomende bepalingen per discipline 

1.5.1.2.3 Eventing 
Gedurende de wedstrijden is het verplicht dat de deelnemer zijn/haar lang haar kort 

opgebonden en netjes is en dit omwille van de veiligheid. (voor dressuur, springen en eventing) 

 

4. Springwedstrijden 
4.1. Algemeen 

In het geval van een val van een atleet en/of paard op gelijk welk ogenblik vanaf de combinatie de ring 

binnen komt tot het ogenblik dat de startlijn in de juiste richting wordt overschreden, of het signaal 

om te starten al dan niet werd gegeven, kan er op eigen verantwoordelijkheid toch gestart worden 

indien de ruiter dit aangeeft. 

 

4.1.2. Bouw springparcours en 4.1.4.2. Bouw parcours springwedstrijden pony’s 
** De parcoursbouwer kan in samenspraak met hoofdjury de tijden aanpassen indien daar de 

noodzaak voor is. Bv. kleinere piste, andere ondergrond,…  
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5. Eventing 

 
5.1. Algemeen 
De eventingwedstrijd is onderverdeeld in drie afzonderlijke proeven, namelijk een dressuurproef, een 
cross country proef, al dan niet voorafgegaan door een wegparcours en een springproef, tijdens dewelke 
de ruiter eenzelfde paard berijdt. Deze kennen hun verloop tijdens één, twee of drie opeenvolgende 
dagen. Volgens het aantal deelnemers kan een proef gesplitst worden. 
  
3 opeenvolgende proeven, streven naar eerst cross country daarna springen. Indien dit niet kan omwille 
van tijdsgebrek, ruimte inrichter zal het springparcours voor de cross country plaatsvinden. Indien een 
combinatie op dat moment uitgesloten is in het springparcours kan/mag hij nog starten in cross country. 
Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter om alsnog te starten in cross country.  

 

5.7.3. Cross-Country 

 
- Het missen van een vlag: (15 strafpunten): een paard heeft een vlag gemist wanneer de punt van 

een schouder van het paard niet tussen de uiteinden van de hindernis zoals afgevlagd is gegaan. 

Hoofd en hals moeten er tussen passeren. Als een vlag afgeworpen wordt, dan moet de 

achterhand over het vast gedeelte van de hindernis gesprongen hebben. 

- Onverantwoord rijgedrag (25 strafpunten) 

- Binnen de tijd met een weigering: 10 strafpunten 

 

 

 
 

 


