R C DE TRENS JUMPING 2021
L01

Doel: kindjes vertrouwd
maken met
jumpingparcours

Clear Round

L01-j16

Doelstelling: parcours
ervaring opdoen voor
ruiter en/of paard

Clear Round

Minijoren 30cm voor kindjes die
zelfstandig kunnen rijden

training 50 cm
Aspiranten 65 cm

L01-j16
J02-j03*

idem
Ponyruiters geboren
tussen 2004 en 2012
met pony **
Min 8 jaar, max 16 jaar.

Debut pony's 75cm
L01-j16

Ruiters met paard of
ruiters +16 jr met pony

J02-j03

Ponyruiters geboren
tussen 2004 en 2012
met pony **

Debut paarden 75cm

Min 8 jaar, max 16 jaar.

pony's 85cm

Clear Round
Geen natuur
hindernissen. BAR A
progressief en 2
fazen. Snelheid
300m/min
Clear Round
Barema A Progressief– 2
fazen. Barema C
Geen
natuurhindernissen.

J02-j03

Ruiters met paard of
ruiters +16 jr met pony

Barema A –
Progressief– 2 fazen
Barema C – geen
rivier

J02-j08

Ponyruiters geboren
tussen 2004 en 2012
met pony **

Barema A –
Progressief– 2 fazen
Barema C – geen
rivier

paarden 85cm

Min 8 jaar, max 16 jaar.

pony's 95cm
J02-j08

Ruiters met paard of
ruiters +16 jr met pony

Alle proeven
uitgezonderd
krachtproeven

J03-j16

Ponyruiters geboren
tussen 2004 en 2012
met pony **

Alle proeven
uitgezonderd
krachtproeven

paarden 95cm

Min 8 jaar, max 16 jaar.

pony's 105
J03-j16
paarden 105
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Ruiters met paard of
ruiters +16 jr met pony

Alle proeven.
Krachtproeven
minimum 18 jaar.

INSTAP TOT DE SPORT!
Heb je nooit een competitieve licentie gehad, dan kan je tot 5 starten in
een competitieve proef met een L01 Clubverzekering.
Wens je in wedstrijd te rijden : in 75 pony’s, 85 – 95 dan betaal je bovenop
je inschrijving een dagpas van 10€- in 105 betaal je een dagpas van 20€.
Enkel offline inschrijven kan via mail (christiane.ortolan@telenet.be)à
offline tarief. (+5€)!!!!!!!!!!
COMPETITIEVE LICENTIE : vernieuwen: gebeurt online PSV.
NIEUWE AANVRAGEN:
Doc PAARDENSPORT VLAANDEREN DOWNLOADEN. Invullen, stempel
van club vragen. (Opgelet Club dient aangesloten te zijn bij PSV liefst via de VOR).
Verzenden.
Je krijgt een faktuur, betaal en je krijgt je licentie.
Meer info : https://paardensport.vlaanderen/nl/

Brevet nodig?
J02 en J03

8 tot 11 jaar
12 jaar

bekwaamheidsattest
A brevet

13 jaar

B brevet

J08

14 jaar

B brevet

J16

18 jaar

B brevet
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INSCHRIJVEN en PRIJZENGELDEN
Ten laatste de dinsdagavond 24u (tenzij anders vermeld) voor de
aanvang van de wedstrijd via Equibel.
Tot de dag na de inschrijvingen kan er tot 17u nog worden ingeschreven
via mail. Elke niet online inscrhrijving: offline tarief!
Zolang er Corona heerst: GEEN INSCHRIJLVINGEN TER PLAATSE!
Zo weinig mogelijk contact op secretariaat! In principe enkel de offline
inschrijvingen die al op de startlijst staan worden er afgerekend.
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Ook herstart in eenzelfde proef: per mail!

PROEVEN CLEAR ROUND
Minijoren 30cm
Training
50cm
Aspiranten 65cm
Paarden 75cm

Online

offline

6
8
8
8

11
13
13
13

Medaille
Medaille
Medaille
Medaille

WEDSTRIJDPROEVEN
Online offline

Pony 75 cm
85 cm
95 cm
105 cm

11
13
14
15

16
18
19
20

1e
20
25
45
65

2e
16
20
35
50

3e
14
16
30
35

4e
12
14
20
18

5e
12
13
15
16

De inrichter kan tot max 2€ extra vragen voor pisterecht als hij de
inrichtingsvoorwaarden respecteert.
Wanneer er minder dan 12 pony’s/paarden zijn ingeschreven de dag van
de sluit dan rijden ze samen. Uitz 75cm.
Minimum 4 ruiters per proef om ze te laten doorgaan!
Pony dient in het bezit te zijn van een meetattest afgeleverd door een
erkende dierenarts : https://www.equibel.be/nl/horses-ponies/measurements-ponies/

…...
12
13
14
14

PRIJZEN
Clear Round : medailles worden uitgereikt bij het verlaten van de piste !!!!
Prijzengelden : De prijzengelden worden uitbetaald door de PSV via uw
bankrekening.
Aantal geklasseerden 1 op 4.
Ereronde : 8 eersten : deelname is verplicht (zo niet geen recht op
beker, erelinten, stalplaten, prijzengelden) in volledig correct
ruiteruniform. Bij corona: enkel de winnaar van de proef.
Deze wordt gereden in arbeidsgalop of op aanvraag van de jury in
draf. (het is geen koers).

Showproef
Is een initiatief van de inrichter, bij wie men inschrijft.
Het barema van de proef moet verschillend zijn van de proeven die
reeds werden verreden tijdens de wedstrijddag.
De ruiters dienen een geldige wedstrijdlicentie te bezitten.
Zie tabel blz1. Krachtproeven min 18 jaar.
Maakt deel uit van het vraagprogramma. Minimum 8 deelnemers, bij
het sluiten van de inschrijvingen. De inrichter geeft de lijst door volledig
met lic en immatriculatienummers per mail, uiterlijk de dag na de sluit van
de inschrijvingen 17u.

Het Fei jumping reglement is van toepassing

GEDRAGSCODE VOOR HET WELZIJN VAN HET PAARD

Geef absolute aandacht aan de gedragscode!
https://www.vlp.be/userfiles/file/JU_2012_gedragscode.pdf

Paddock
De ruiters presenteren zich aan de ingang van de piste als ze hun naam horen en komen stipt

op hun nummer.
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Respect tov de SPORT
Ruiteruniform:
Verkennen van het parcours :
1.2 Tijdens de verkenning van de omloop, moet de kleding schoon en
verzorgd zijn. In ieder geval is het dragen van laarzen, witte of
lichtkleurige rijbroek, een hemd met lange of korte mouwen en een
witte das verplicht. Hemden moeten een witte kraag hebben; hemden
met lange mouwen moeten witte manchetten hebben.
1.3 Bij slecht weer, kan de Jury het dragen van een overjas of
regenjas toestaan. Bij zeer warm weer, kan de jury toestaan zonder
jas te rijden.

•
•

•

•

Parcours rijden : Hierboven omschreven + rijvest +
harde rijpet met 3 hechtingspunten

•

Voor alle personen op het oefenterrein en waar
dan ook rond het wedstrijdterrein is deze rijpet
verplicht als ze te paard zitten

Enkel bij EXTREEM warme temperaturen kan de
voorzitter van de jury zomeruniform toelaten.
(geen vest maar in ieder geval het
voorgeschreven hemd met witte kol en met mouwen)
•

•

Bij regen of uitzonderlijke koude is regenvest
toegestaan.

DE PRIJSUITREIKING GEBEURT STEEDS IN CORRECT RUITERUNIFORM:
rijvest, pet en laarzen.

Groet
De deelnemer is gehouden de jury te groeten, en deze is
gehouden terug te groeten (de jury kan beslissen dat er niet
dient gegroet te worden).
In ieder geval bij het horen van uw naam, bevestig je met een hoofdknik uw
aanwezigheid voor de jury. Zo weet hij of hij de juiste ruiter in de piste
heeft!!!!!!!!
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Boetes : volgens art 242 van het FEI reglement kunnen boetes worden
opgelegd.
In ieder geval : o bij mishandeling van het paard: overgevoelig of ongevoelig
maken van de ledematen, verboden trainingsmethodes of
overmatig gebruik van sporen of zweep.
o De zweep (max 75cm totale lengte) mag niet worden gebruikt
om het temperament van de ruiter te uiten. Dit gebruik is altijd
buitensporig
Het gebruik van een zweep op een paard zijn hoofd is absoluut
verboden.
o Een paard mag nooit meer dan drie keer worden geslagen voor
gelijk welk voorval.
o Na een uitsluiting of na de laatste sprong mag men niet meer
slagen.
Wanneer een deelnemer zich niet houdt aan de richtlijnen of zich niet
correct gedraagt tegenover de wedstrijdofficials of enige andere partij
in verband met het evenement (andere deelnemer, publiek, enz) zal de
Rc de Trens indien zij het nodig acht een boete opleggen .

Diskwalificatie
° In geval van barreren of slechte behandeling kan men een
ruiter voor 24u diskwalificeren.
° Aantreden met een ander paard dan in de startlijst vermeld
Klacht: gebeurt schriftelijk onder gesloten omslag met ingesloten 50€ aan
de
voorzitter van de jury, voor het einde van de proef,
of tot een HALF uur na de bekendmaking van de uitslag van de laatste
proef. Deze zal door de juryleden en verantwoordelijken rc de trens
worden behandeld.
Bij gegrondheid wordt de 50€ teruggegeven. Bij ongegrondheid vervalt de
50€

Vragen : kunnen steeds worden gesteld, bij voorkeur tussen 2
proeven.
Enkel voor dringende zaken kan men terecht op de jurytoren.
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SPECIFIEK PONY REGLEMENT
Een pony is een klein paard met max schofthoogte 148 cm zonder ijzer,
149cm met ijzers(art 4 ponyreglement)- gemeten op glad oppervlak.

Leeftijd van de ponyruiter : het jaar waarin hij 8 wordt tot het einde van het jaar
waarin hij 16 wordt .

Minimum leeftijd pony : 4 jaar

- Een pony die deelneemt aan een ponyproef mag diezelfde
wedstrijddag niet deelnemen aan een paardenproef
- Een pony mag enkel bereden worden door de ruiter die de proef
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rijdt !
-

Verlies van het hoofddeksel : Indien tijdens het parcours een

deelnemer zijn hoofddeksel verliest of indien zijn stormband loskomt,
moet hij zijn hoofddeksel recupereren
en terug opzetten en de stormband vast maken.
Hij zal hiervoor niet beboet worden zelfs als hij voet aan de grond zet,
maar de chrono zal niet stopgezet worden

Sporen: facultatief. Max 4cm lang. Platte schijven zijn toegestaan;
Contactoppervlakte moet glad en afgerond zijn.
Geen scherpe kanten. Wieltjes verboden !
- In de paddock mogen in geen geval hindernissen worden gesprongen
met een moeilijkheidsgraad zwaarder dan deze van de proef.

Harnachement:
•

zie art 21 van de bijlage XI

Specifiek bitten met draad, dubbele draad of ketting mogen
niet worden gebruikt.

•

Beenbeschermers

Extra aandacht 2020 !
zie art 257.4
en 257.5 voor de omschrijving van type beenbeschermers die
mogen gebruikt worden bij Ponyjumpings.

Alleen Achterbeenbeschermers die enkel aan de binnenzijde een beschermend
deel hebben zijn toegelaten. De beschermers mogen aan de binnenzijde max 16
cm hoog zijn; de wijdte aan de zijde waar het vastgemaakt wordt moet min 5 cm
zijn Achterbeschermers met extra bescherming voor de binnenzijde en die lager
komen dan het afgeronde deel van de kogel zijn toegelaten als ze gemaakt zijn van
zacht buigzaam materiaal. Dit gedeelte dat lager komt dan het afgeronde deel
van de kogel wordt niet meegeteld voor het meten van de lengte van de
beschermer. De beschermer moet een lengte hebben van maximum 20 cm aan
het langste punt (Ref de Jumping Stewards handleiding met richtlijnen hoe de lengte
van de beschermers correct wordt gemeten).

TRENSKE
10€/jaar abonnementsgeld te betalen aan rc de Trens
Antwerpen. rek rc de trens be 71 4028 1118 9169
Geeft recht op het 2 maandelijks clubboekje TRENSKE. Hierin
verschijnen al de vraagprogramma’s, dressuur en jumping, de
kalender en de meest nuttige info ook omtrent de reglementen.

Nevenklassement TRENSWIMPEL 2021: nog te bevestigen!
Er is een afzonderlijk klassement voor de Pony’s en de Paarden. Op het voorprogramma
vindt u telkens de proeven die in aanmerking komen.
Het is de combinatie binnen wedstrijd die telt.
Per wedstrijddag kan een combinatie slechts één maal punten winnen. Bij opeenvolgende
proeven telt het beste resultaat.
Enkel geklasseerden, geabonneerden kunnen punten behalen, met een max van 8 per proef
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Prijzenpot. Wordt opgebouwd in verhouding aantal deelnemers Pony’s en Paarden.
EINDKLASSEMENT
Pony’s : min 2 – max 5
Paarden : min 3 – max 8
Enkel de voorzitter en de penningmeester van Rc de Trens beslissen over de verdeling van
de centjes.
Prijsuitreiking : plaats en tijdstip wordt tijdig meegedeeld.

Opgemaakt te Oelegem by Christiane Ortolan en Edward Anthoni
christiane.ortolan@telenet.be
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