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2 Algemeen:
De”Meetjeslandse Vrije Jumpings” is een groepering van individuele organisatoren van
springconcours in de regio Meetjesland en omgeving.
Het algemeen reglement voor de “Meetjeslandse Vrije Jumpings” is gefundeerd op de
algemene richtlijnen van de F.E.I.
Voor gevallen die niet omvat zijn in dit reglement, kan uitsluitend de voorzitter van de Jury een
uitzondering toestaan die genomen wordt in de geest van rechtvaardigheid, onpartijdigheid en
sportiviteit. Dergelijke uitzonderingen op het reglement zullen geen precedent scheppen voor
andere proeven en/of wedstrijden.
3 Wedstrijden en deelnemers:
3.1 Wedstrijdlocatie:
Onder de wedstrijdlocatie verstaan we het geheel van pistes, stallingen, parkings, cafétaria’s
en alle andere accommodatie door de organisator ter beschikking gesteld in functie van de
wedstrijd.
Het adres van de wedstrijd en de contactgegevens van de verantwoordelijk organisator
worden op de website van de “Meetjeslandse Vrije Jumpings” gepubliceerd.
3.2 Organisator:
De wedstrijden worden ingericht onder begeleiding van de initiatiefnemers van de groepering
“Meetjeslandse Vrije Jumpings” en onder organisatorische verantwoordelijkheid van een club,
vereniging of individuele organisator.
De groepering noch de organisator noch diens medewerkers zijn verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen en/of diefstallen op en in de omgeving van de wedstrijdlocatie.
De organisator is verplicht alle voorzieningen te voorzien, nodig om een EHBO vakkundig te kunnen uitvoeren.
Een EHBO-post van het Rode Kruis of spoedartsen is aangeraden.
Voor breedte-hindernissen en trippel-hindernissen moeten goedgekeurde veiligheidsschelpen gebruikt
worden voor resp. de achterste, en de middelste en de achterste, balken van de hindernis.
De organisator heeft de vrijheid om na afloop van het vastgestelde 5-reeksen programma, één
of meerdere bijzondere proeven in te richten zoals bvb. een krachtproef, een 6-barenproef,…
3.3 Deelnemer:
Iedere deelnemer is vrij om deel te nemen aan alle reeksen.
De deelnemer zal uitsluitend kunnen aantreden bij dragen van een onberispelijk uniform
volgens art.256 van het F.E.I.-reglement. Uitzonderingen op dit uniform worden door, of in
opdracht van, de jury bekend gemaakt voor aanvang van de proef.
Iedere ruiter, al dan niet deelnemer aan één of meerdere proeven, is verplicht om een
aangepaste ruiterhelm te dragen van zodra hij opstapt op een pony of paard op
wedstrijdlocatie. Deelnemers jonger dan 14 jaar dragen verplicht een passende
bodyprotector.
Inbreuken op deze regel worden met deelnameverbod of diskwalificatie
bestraft.
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Iedere deelnemer , binnen en/of buiten wedstrijd, of ouder/voogd van de minderjarige
deelnemer, is zich bewust van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van de derden en beschikt
over een geschikte verzekering ten aanzien van schade en/of ongevallen aan derden
(burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering). Raadpleeg uw verzekeraar of je paard in je familiale verzekering is
opgenomen.
4 Wedstrijdstructuur:
De wedstrijd wordt opgedeeld in 6 reeksen op basis van de hoogte van de hindernissen.
Afwijkende hoogtes dan deze per figuur 1 zullen vooraf medegedeeld worden.

Figuur 1 -

REEKS

HOOGTE

Reeks 1

60 cm – 70 cm

Reeks 2

80 cm

Reeks 3

90 cm

Reeks 4

95 cm

Reeks 5

100 cm

Reeks 6

110/120 cm

reekshoogtes

4.1 Reeks 1:
Iedere deelnemer die inschrijft voor reeks 1 zal minstens één maal een basisparcours
afleggen. Tijdens het afleggen van het basisparcours kan hij zich beroepen op een eigen
begeleider die de wedstrijdpiste mag betreden en waar nodig instructies mag geven.
Bij uitsluiting kan de jury aan een combinatie de toelating geven het parcours verder uit te
rijden met het oog op scholing van de ruiter en/of het paard.
In het geval dat de combinatie dit basisparcours foutloos afgelegd heeft, wordt in een tweede
fase van deze reeks de proef opnieuw gereden waarbij het parcours kan verhoogd worden
met ca.10cm tot een maximum hoogte van 70cm. Hetzelfde parcours wordt dan afgelegd volgens het
barema A Ideale Tijd.
Deze ideale tijd wordt vastgesteld door de jury op basis van het desbetreffende parcours.
De klassering in deze proef wordt opgesteld, rekening houdend met respectievelijk het aantal strafpunten
en de ideale tijd in de tweede omloop.
De puntenverdeling aan het einde van de proef is dezelfde als die voor de daarop volgende
reeksen.
4.2 Reeks 2 t.e.m. 6:
Iedere deelnemer die inschrijft voor reeks 2 t.e.m. 6 zal minstens één maal starten in een
basisparcours dat afgelegd moet worden volgens Barema A 2 fasen of Barema C 2 fasen.
De toegestane tijd wordt bepaald door de jury op basis van het desbetreffende parcours en
wordt voorafgaand aan de proef bekend gemaakt.
Combinaties die worden uitgesloten mogen maximum één enkelvoudige sprong naar keuze nemen.
Combinatiesprongen zijn niet toegestaan!
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In het geval dat de combinatie dit basisparcours foutloos afgelegd heeft (9 hindernissen) rijdt ze onmiddellijk
de 2de fase. Er dient niet gewacht te worden op een belteken, de tijd voor die 2de fase wordt automatisch
herstart. De 2de fase wordt verreden over 6 sprongen ( 4 extra hindernissen en 2 hindernissen uit het
basisparcours)
4.3 Warming up & Cooling down:
Voorafgaand aan de reeks kunnen deelnemers beschikken over de in- en uitrijpiste.
In de paddock zullen minstens 1, maximum 2 afzonderlijke sprongen worden geplaatst
waarover iedere ruiter vrij kan beschikken. Combinatiesprongen zijn niet toegestaan!
In functie van de veiligheid wordt gevraagd voorafgaand aan een sprong dit luid en duidelijk
te melden aan de andere ruiters.
De hoogte van deze sprongen mag de hoogte van de reeks waarvoor de combinatie is ingeschreven
met maximum 10cm overschrijden.
De ruiters en hun begeleiding zijn vrij om het type sprong en de hoogte tijdens het inrijden
aan te passen doch uitsluitend in samenspraak met de andere deelnemers.
De paddock is geen plaats voor toeschouwers, ook niet voor deze te paard. Daarom wordt
deze piste uitsluitend gebruikt voor het in- en uitrijden van paarden en pony’s.
5 Inschrijvingen
5.1 Licenties:
De “Meetjeslandse Vrije Jumpings” zijn vrij voor deelname voor alle ruiters en paarden al dan
niet uit de regio Meetjesland zonder enige verbintenis betreffende licenties.
Desondanks wordt vriendelijk verzocht de gepaste reeks te selecteren op basis van de
capaciteiten van ruiter en paard.
De lagere reeksen worden in het bijzonder ingericht voor de jeugd en jonge of onervaren paarden
en in dat opzicht rekenen we op ieders sportiviteit.
Gezien de groepering noch organisator verantwoordelijk is voor schade, ongevallen noch
diefstallen wordt gevraagd om in samenspraak met uw verzekeringsmakelaar na te gaan of
een aanpassing aan uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering genoodzaakt is. (zie ook
punt 3.3)
5.2 Praktische inschrijving:
Inschrijvingen gebeuren bij het secretariaat van de organisator op de wedstrijddag zelf.
Eén uur voor aanvang van de eerste reeks kan men zich inschrijvingen voor één van de
aangeboden reeksen of een eventueel extra proef.
Er kan ingeschreven worden tot maximum 15min voor aanvang van de proef.
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5.3 Inschrijvingsgelden:

REEKS

BEDRAG

Reeks 1

€ 8,-

Reeks 2

€ 8,-

Reeks 3

€ 10,-

Reeks 4

€ 10,-

Reeks 5

€ 10,-

Reeks 6

€ 15,-

Figuur 2 - Inschrijvingsgelden

Inschrijvingsgelden kunnen uitsluitend worden terugbetaald in het geval de annulering van de
deelname plaatsvindt vóòr aanvang van de proef.
5.4 Inschrijvingsbeperking:
Iedere ruiter kan zich, na betaling van het inschrijvingsgeld, inschrijven voor één of meerdere
reeksen.
Iedere combinatie van paard en ruiter mag maximum aan 2 reeksen deelnemen of 2 maal
deelnemen aan dezelfde reeks.
Neemt de combinatie deel aan 2 maal dezelfde reeks, moet de tweede deelname buiten
wedstrijd gereden worden.
In het geval een combinatie deelneemt aan 2 verschillende reeksen, moeten deze reeksen op
elkaar aansluiten.
Een paard of pony mag door meerdere ruiters worden uitgebracht doch met een maximum
van 3 deelnames per wedstrijddag ter voorkoming van ongevallen en blessures van de dieren
en ruiters.
Deelnames buiten wedstrijd en/of deelnames aan extra proeven gelden evenwel als
deelname en worden meegeteld.
Bij extra proeven, zoals bvb. een krachtproef, is deelname buiten wedstrijd niet toegelaten.
Deelnames buiten wedstrijd, in om het even welke reeks, worden in aanmerking genomen
voor het bepalen van het aantal deelnemers.
Uitzonderingen op deze regels kunnen uitsluitend worden toegelaten door de jury.

6 Prijzen en Prijzengelden
Iedere combinatie die na deelname eindigt bij het eerste kwart van het aantal ingeschreven
combinaties (deelnames binnen én buiten wedstrijd) wordt na afroeping in de piste verwacht
voor een prijsuitreiking.
De prijzen zullen overhandigd worden door de wedstrijdorganisator en/of diens afgevaardigde
en zullen minimaal voldoen aan onderstaand barema. Afwijkingen op onderstaande tabel zijn
geen precedent voor andere wedstrijden.

KLASSE
Reeks 1
Reeks 2
Reeks 3
Reeks 4
Reeks 5
Reeks 6

1st

2

€ 25
€ 35
€ 40
€ 50
€ 60

€ 20
€ 30
€ 30
€ 40
€ 40

Prijzen en prijzengelden
3
4
5
6
7
8
9
Trofee voor de winnaar en prijzen in natura voor de volgende.
€ 18
€ 15
€ 12
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 25
€ 20
€ 15
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 25
€ 20
€ 15
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 30
€ 25
€ 20
€ 15
€ 10
€ 10
€ 10
€ 30
€ 25
€ 20
€ 15
€ 10
€ 10
€ 10

10

Volg.

€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10

€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10

Figuur 3 - Prijzentabel

Na overhandiging van deze prijzen worden de gehuldigde ruiters uitgenodigd voor een ereronde
in een rustige galop (op de rechterhand). Tijdens deze ronde, onder leiding van de winnaar, wordt verwacht
dat de ruiters de volgorde van het eindresultaat respecteren.
6.1 Deelname buiten wedstrijd:
Bij het inschrijven voor een bepaalde reeks kan de deelnemer aangeven dat hij de reeks
wenst te rijden buiten wedstrijd. Combinaties die buiten wedstrijd deelnemen, komen niet in
aanmerking voor kampioenschappunten of prijzen.
Voor deelnames buiten wedstrijd geldt dezelfde reglementering als deelnames binnen
competitie!
Combinaties die buiten wedstrijd deelnemen kunnen niet aan een barrage deelnemen.

7 Kampioenschap:
7.1 Algemeen:
In de loop van het seizoen worden kampioenschappunten toegekend aan de combinaties die
de punten verwerven door deelname aan onze wedstrijden.
Uitsluitend de combinaties die aan minstens 8 wedstrijden deelnamen, waarvan de proef
gereden werd in dezelfde reeks, komen in aanmerking voor kampioenschapprijzen. Alle verworven punten
van de combinatie, binnen dezelfde reeks, komen in aanmerking voor het eindtotaal!
7.2 Puntentoekenning:
Iedere combinatie die deelneemt aan een proef verwerft een minimum van 1
kampioenschappunt.
Andere punten worden toegekend volgens onderstaande tabel.

Figuur 4 – Puntentabel

7.3 Puntentelling
De som van alle deelnames van de combinatie binnen een zelfde reeks zullen in rekening worden gebracht
in functie van het eindresultaat!
7.4 Ex aequo
Bij ex aequo zal de ranking aan het einde van het seizoen bepaald worden op basis van het
aantal overwinningen van de combinaties over alle deelnames, daarop volgend het aantal
2de-plaatsen over alle deelnames, enz.
7.5 Kampioenen:
Als kampioen verstaan we een combinatie van ruiter en paard.
Aan het einde van het seizoen worden de kampioenen en hun dichtste opvolgers gehuldigd
tijdens de kampioenenviering.
Met uitzondering van de kampioen in reeks 5, zal iedere combinatie het daarop volgend
seizoen deelnemen in een hogere reeks. De kampioen van reeks 5 mag het jaar daarop volgend deelnemen
voor de dagprijzen, maar wordt niet opgenomen in het klassement voor het kampioenschap.
Ruiters die de kampioenstitel behaalden in een bepaalde reeks mogen het daarop volgend
jaar met een andere pony of paard strijden voor dezelfde titel.
Hetzelfde geldt voor paarden of pony’s die het voorafgaande jaar de kampioenstitel
behaalden.

8 Andere
8.1 Instelling:
Van iedere deelnemer en zijn entourage wordt verwacht met een positieve en sportieve
instelling deel te nemen aan de wedstrijden. Hieronder verstaan we o.a. sportief en
respectvol gedrag ten opzichte van andere deelnemers en hun entourage, de initiatiefnemers,
de wedstrijdorganisator, jury, alle medewerkers en vrijwilligers en de ter beschikking gestelde
accommodatie op wedstrijdlocatie.
Inbreuken op deze elementaire regel zullen bestraft worden met diskwalificatie voor de reeks
en/of wedstrijd. In extreme gevallen kan de ruiter en/of diens entourage tijdelijk of
permanent worden geschorst.
8.2 Verzorging van ruiter en paard:
Iedere deelnemer wordt geacht zijn of haar dier in gezonde en presentabele conditie voor te
stellen. Mocht er om een of andere reden (transport, onvoorzichtigheid, eigen toedoen van het paard)
bloed te zien zijn, dient de jury daarvan op de hoogte gebracht te worden vóór deelname aan de wedstrijd.
Passende maatregelen kunnen dan getroffen worden.
Bij inbreuken op deze regel kan de jury ingrijpen.
8.3 Gebruiken van kunstmatige hulpen
Dwangmatig rijden van het dier kan onmogelijk worden gepromoot. Daarom zal overmatig
gebruik van kunstmatige hulpen zoals o.a. sporen en de zweep niet worden getolereerd.
Overtredingen worden bestraft met vier of meer strafpunten en kan uitzonderlijk en uitsluitend
op beslissing van de jury leiden tot diskwalificatie.
Zwepen die langer zijn dan 75cm mogen niet gebruikt worden tijdens de wedstrijd.
Voor het gebruik van de zweep wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bepalingen in artikel 243 2.2
van het F.E.I. reglement!
8.4 Fraude
Iedere vorm van fraude met het oog op beïnvloeding van het resultaat van de proef of het
kampioenschap wordt met diskwalificatie bestraft.
8.5 Foto en beeldmateriaal
De initiatiefnemers, organisatoren en medewerkers van de “Meetjeslandse Vrije Jumpings”
kunnen vrij beschikken over foto- en videomateriaal genomen op wedstrijdlocatie. Deze
beelden kunnen vrij gepubliceerd worden op o.a. de website, affiches en/of
promotiemateriaal. ( Deze worden zeker niet aan derden doorgespeeld! Conform de wet v/d privacy )
Voor foto’s of video’s van u of uw kind die u niet gepubliceerd wenst te zien kan u via mail
contact opnemen met het secretariaat op: meetjeslandsevrijejumpings@gmail.com

