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ALGEMEEN REGLEMENT JUMPING

Bijlage 1 – Inrichtersvoorwaarden JUMPINGS 2018
Editie 2018 dd 01/12/2017
1. Enkel de inrichters die als club erkend zijn door de Vlaamse Liga Paardensport, mogen een HROVwedstrijd inrichten. Zij dienen te beschikken over en in te staan voor:
1.1. De veilige toegang van de deelnemers tot de wedstrijdterreinen. Dit veronderstelt een duidelijke
bewegwijzering en een aangepaste in- en uitrit voor de vrachtwagens en trailers van de openbare weg naar
de parking. De inrichter zorgt ook voor voldoende parking voor vrachtwagens en personenwagens.
1.2. Een piste en paddock (of meerdere pisten en paddocks) met voldoende afmetingen en normale
bodemgesteldheid met een volledige en degelijke afsluiting. De inrichter is gehouden de toestand van de
bodem (piste en paddock) tijdens de wedstrijd zo effectief mogelijk te houden. Dit betekent een afvoer van
water bij hevige regenval en sproeien bij stoffige bodem,en regelmatig onderhoud zoals slepen, rollen van
piste en paddock tijdens wedstrijd.
1.3. Er moet hindernismateriaal voorzien zijn voor minimum 15 behoorlijk gevulde hindernissen (per piste)
met zijstukken en versiering. De voorkeur gaat uit naar licht materiaal en degelijke houders. De achterste
balken van de breedtesprongen zullen verplicht gedragen worden door (FEI-erkende) veiligheidslepels, te
voorzien door de organisator (twee per hindernis, 4 voor de bar de spa).
1.4. Daarnaast is er ook hindernismateriaal nodig voor minimum 2 (bij voorkeur 3) degelijke oefensprongen
per oefenterrein. Dit betekent één rechte en één breedtesprong met degelijk materiaal (balken en
aanwijzing van de springrichting).
Ook in de paddock zijn er veiligheidslepels voorzien voor de
breedtesprongen (twee per oxer !).
1.5. De inrichter voorziet een degelijke afgesloten jurytoren met tafels en stoelen (minimum 4 personen),
een goede trap en toegang, aansluiting elektriciteit en verwarming. Tevens zorgt hij zelf voor een degelijke
geluidsinstallatie voor het wedstrijdverloop op het terrein. Hij voorziet een afgesloten veilige ruimte voor de
paddockoverste, voorzien van degelijke geluidsinstallatie.
1.6. De inrichter voorziet voldoende ruimte voor het wedstrijdsecretariaat, met elektriciteitsaansluiting.
1.7. De inrichter duidt een pisteverantwoordelijke aan die samen met voldoende (min. 2) volwaardige
helpers de opbouw verzorgt van de parcoursen in afspraak met de parcoursbouwer voor en tijdens de
wedstrijd. Dit moet HROV helpen in de organisatie van een vlot lopende wedstrijd zonder onnodige
oponthouden.
1.9. De inrichter is gastheer voor de officiëlen en de medewerkers, incl. paddockoverste en
wedstrijdsecretariaat, en voorziet ze van maaltijd en drank (koffie/thee en water/frisdranken), dit à rato van
duur van de wedstrijddag, met inbegrip van één warme maaltijd per dag per persoon. Alcoholische
dranken tijdens de wedstrijd zijn niet toegelaten voor de HROV medewerkers.
1.10. Indien de organisator niet over een eigen chrono beschikt, kan HROV deze voorzien, inclusief
bediening voor 200 euro per dag. Indien de organisator wel over een eigen chrono beschikt, zal HROV
instaan voor de bediening volgens de eigen onkostenvergoedingen.
1.11. HROV staat garant voor de E.H.B.O. De inrichter is tevens gastheer aan dezelfde voorwaarden zoals
de officiëlen van dienst.
1.12. In het kader van een eventuele dopingcontrole, moet er ook op iedere wedstrijd een paardenbox ter
beschikking zijn voor de controle die op de wedstrijd kan plaatsvinden. Deze paardenbox moet voorzien zijn
van voldoende stro en moet ook mestvrij zijn.
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2. De inrichter dient in te staan voor de aanwezigheid (of onmiddellijke bereikbaarheid en beschikbaarheid)
van de noodzakelijke faciliteiten voor het veilig verloop van de wedstrijd.
 Hoefsmid
 Dierenarts
3. Organisatorisch dient hij rekening te houden met volgende voorwaarden:
3.1. Het vraagprogramma wordt opgesteld door de HROV Springcommissie. Organisatoren die specifieke
wensen of voorstellen hebben voor het vraagprogramma, moeten deze minstens twee maand voor de
wedstrijd aan de HROV Springcommissie bezorgen. (hoofdstuk 2, art 2.2).
3.2. Startlijsten per proef worden ter plaatse geleverd door HROV. Indien geen copieermachine aanwezig
is, rekent HROV forfaitair 25 euro per dag, met een maximum totaalbedrag van 75 euro voor de ganse
wedstrijd voor het ter beschikking stellen van copies.
3.3. De inrichter dient HROV toe te laten opgenomen verplichtingen naar sponsors toe na te komen.
3.4. De inrichter houdt rekening met de voorwaarden voor de organisatie van een jumping zoals die
wettelijk zijn vastgelegd. Dit houdt onder andere in een schriftelijke toelating van het stadsbestuur en
eventuele milieuverplichtingen.
4. Prijzen
4.1. De prijzengelden worden ter beschikking gesteld en uitbetaald door HROV.
4.2. De inrichter zorgt voor bekers (één beker per proef, uitzondering proeven gereden Clear Round) en
stalplaten en/of erelinten (één per vier deelnemers).
4.3. Bij kampioenschappen en/of bijzondere wedstrijden (Beker HROV) zorgt de inrichter voor bijkomende
prijzen. Dit betekent bijvoorbeeld op het kampioenschap waardevolle naturaprijzen voor de podia, dit
ongeacht van de prijzen aangeboden door HROV. In het geval van bekerwedstrijden dienen deze
naturaprijzen minimaal dezelfde waarde te hebben als de geldprijzen betaald door HROV. In het geval van
een kampioenschap dienen deze naturaprijzen minimaal dezelfde waarde te hebben als de geldprijzen
uitbetaald door HROV in de finaleproef.
5. HROV zorgt voor het vraagprogramma, inschrijvingen, startlijsten, en uitslagen
6. Officiëlen en medewerkers
6.1. HROV duidt de officials aan voor de wedstrijden (juryleden, ringmeester en parcoursbouwer) en zorgt
ook voor de vergoeding van deze mensen.
6.2. HROV zorgt voor het wedstrijdsecretariaat
6.3. HROV zorgt voor een erkende en gediplomeerde EHBO verantwoordelijke
6.4. Indien een organisator specifieke wensen heeft aangaande juryvoorzitter, parcoursbouwer of andere
medewerkers dient hij dit op de kalendervergadering door te geven.
7. Inrichtingskosten en kalenderprocedure
7.1. De jumpingkalender HROV wordt definitief en onherroepelijk vastgelegd op een speciaal daartoe
georganiseerde kalendervergadering.
7.2. Na de kalendervergadering dient een organisator het inrichtingsgeld van 250 euro per
wedstrijd (ééndaagse of tweedaagse) of 350 euro per wedstrijd (meer dan twee dagen) te
betalen. De totaalsom zal na de kalendervergadering gefactureerd worden en dient betaald te
worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Het niet betalen van dit kalenderrecht kan de
annulatie van de wedstrijd tot gevolg hebben.
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7.3. Na afloop van de wedstrijd ontvangt de organiserende vereniging een vaste bijdrage per
gestarte combinatie voor de desbetreffende wedstrijd onder voorbehoud van volgende
opschortende voorwaarden.
 De organiserende club heeft er voor gezorgd dat er voldoende veiligheidslepels waren voor de
breedtesprongen in de piste(s) en de paddock(s). Twee veiligheidslepels per breedtesprong!
 Goed onderhoud van bodem in piste en paddock, voor en tijdens de wedstrijd.
 Voldoende bekwaam pistepersoneel
 Afgesloten en goed onderhouden jurytoren , voorzien van geluidsinstallatie.
 Afgesloten, veilige ruimte voor paddockoverste, voorzien van geluidsinstallatie
 Protocol ten laste van de organisator.
Het niet voldoen van één van deze basisvoorwaarden kan resulteren in het niet betalen van een percentage
van de toegekende subsidie.
7.4. Bij annulatie van een wedstrijd wordt het betaalde inrichtingsgeld in geen geval terugbetaald.
7.5. Om de administratie en deelname in de onkosten juryleden te dekken wordt per showproef 100 euro
administratiekost gevraagd. Showproeven worden toegestaan nà goedkeuring van de commissie springen
HROV, en worden steeds gepland nà de HROV proeven. Inschrijvingsgelden gaan rechtstreeks naar de
inrichter. Eventuele prijzengelden voor een showproef zijn ten laste van de inrichter.
8. Een organisator kan beschikken over 20 wildcards per dag en per piste voor zijn wedstrijd. Deze
wildcards geven aan een ruiter de mogelijkheid om alsnog deel te nemen en in te schrijven, zelfs na
sluitingsdatum, zelfs indien het maximaal aantal combinaties is overschreden.
9. Het niet naleven van deze voorwaarden kan sancties tot gevolg hebben, ondermeer verlies van
toegekende datum en/of inrichtingsrecht.
10. Per gestarte combinatie wordt 3 euro doorgestort naar de organisatie voor het gebruik van
de accommodatie.
BEPERKING : de toekenning van 3 euro per gestarte combinatie wordt gehalveerd bij het niet
behalen van de door de springcommissie vooropgestelde aantallen per dag, zijnde minimaal
100 combinaties op vrijdag (of andere weekdag) en minimaal 150 combinaties op een
weekenddag of een feestdag.
11. Een organisator kan beslissen om een bijkomende surplus van maximaal 3 euro per proef
aan het inschrijvingsgeld toe te voegen.
11.1. Deze eventuele surplus dient de organisator voor het openstellen van de inschrijvingen
door te geven aan het secretariaat en wordt nadien mee verrekend bij de afrekening van de
wedstrijd.
11.2. Bij nieuwe organisatoren wordt deze eventuele surplus besproken samen met de HROV
Springcommissie
11.3. Bij bestaande organisatoren kan deze eventuele surplus niet toegelaten worden omwille
van het niet behalen van een voldoende aantal deelnemers in het verleden (een richtaantal van
gemiddeld 225 per dag)

Het stellen van de kandidatuur voor het inrichten van een wedstrijd impliceert de aanvaarding door de
inrichter van de voormelde voorwaarden.

Ondertekend voor akkoord

(naam en nummer club alsook naam van de verantwoordelijke, handtekening en datum)
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