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ALGEMEEN REGLEMENT JUMPING
Editie 2019 dd 01/01/2019

0.0. Niet alle gevallen kunnen worden voorzien in dit reglement. Basis van alle wedstrijden blijven de
algemene richtlijnen FEI, het nationaal reglement KBRSF (bestaande uit het algemeen springreglement en
het diergeneeskundig reglement zoals dat in zijn laatste versie geldig is) en de reglementen VLP (waaronder
het disciplinair reglement). Waar nodig zal er verwezen worden naar deze reglementen.
0.1. In geval van overmacht of in geval van uitzonderlijke omstandigheden behoort het aan de terreinjury of
aan het bestuur of de springcommissie van HROV om een beslissing te nemen in een geest van sportiviteit,
waarbij de geest van de geldende reglementen zo nauw mogelijk wordt benaderd.
0.2. Het administratief secretariaat van het HROV zoals dit verder in dit reglement zal worden omschreven
als kortweg "secretariaat HROV" is bereikbaar via email jumping@hrov.be.
Hoofdstuk 1

INLEIDING

art. 1.1. Reglementen
1.1.1. Door uw aansluiting bij HROV verbindt U zich ertoe de verschillende clausules zoals die van toepassing
zijn van FEI, KBRSF, VLP en HROV te respecteren en na te leven.
1.1.2. Het algemeen reglement wordt opgesteld om het de deelnemers, zowel individueel als per ploeg, uit
de diverse clubs, maneges en groeperingen mogelijk te maken om elkaar tijdens wedstrijden te ontmoeten
in dezelfde omstandigheden van gelijkheid en onpartijdigheid. In geval van twijfel over de betekenis die aan
eender welk reglement moet worden gegeven, moet deze duiding gebeuren in een geest van
rechtvaardigheid en sportiviteit voor alle deelnemers.
1.1.3. Voornaamheid en respect
Ieder geval van slechte behandeling van een paard moet onmiddellijk gemeld worden aan de terreinjury
gedurende zijn bevoegdheid die hiervan een geschreven verklaring kan opmaken (eventueel aangevuld met
getuigenverklaringen) om daarna over te maken aan het bevoegde orgaan ter beoordeling.

art 1.2. Licenties
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(*) Ruiters met licentie J08/J16 rijden altijd binnen wedstrijd met 4 of 5-jarige paarden.
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art 1.3. Wedstrijdpas
1.3.1. Elke ruiter die niet officieel is aangesloten bij VLP met een competitieve licentie volgens bovenstaande
tabel, kan enkel deelnemen aan een wedstrijd HROV door betaling van een wedstrijdpas.
1.3.2. Een wedstrijdpas is geldig voor de gehele wedstrijd, zelfs indien deze gespreid is over meerdere
dagen. Wanneer je wil beschikken over een wedstrijdpas, dien je wel een 01-licentie VLP te hebben
(basisverzekering). Heb je die nog niet, dan betaal je bij eerste deelname met wedstrijdpas €17.00 extra
voor deze 01-aansluiting bij VLP.
1.3.3. Een wedstrijdpas kost €10,00 voor deelname aan alle proeven t.em. 1m. Een wedstrijdpas voor
proeven vanaf 1m05 tem 1m25 kost €20,00, basisverzekering niet inbegrepen.
Ruiters met een wedstrijdpas schrijven in aan het offline inschrijvingstarief (zie inschrijvingen).
1.3.4. Elke ruiter kan per seizoen maximaal aan vijf wedstrijden deelnemen met een wedstrijdpas.

art 1.4. Immatriculaties
1.4.1. Enkel paarden die voldoen aan de officiële immatriculatiecriteria kunnen starten op een officiële
wedstrijd Paarden kunnen ook op de wedstrijd zelf geïmmatriculeerd worden mits fotocopy van paspoort
van het paard met afstamming en aftekeningen + chipnummer aan de kostprijs van €150,00. Via site
www.equibel.be kan je online immatriculatie in orde maken aan basiskost €125,00.
1.4.2. Ruiters die aantreden met een wedstrijdpas zijn vrijgesteld van bovenvermelde verplichting over de
immatriculatie.
1.4.3. Paarden/pony’s moeten altijd geregistreerd zijn. Voor proeven vanaf 1m moeten ze geiïmatriculeerd
zijn. In proeven voorbehouden voor jonge paarden is de immatriculatie altijd verplicht.
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WEDSTRIJDEN EN DEELNEMERS

art. 2.1. Inrichtingsvoorwaarden
2.1.1. De officiële wedstrijden zijn die wedstrijden erkend door het HROV, opgenomen in de officiële
kalender en waarvan de deelname uitsluitend is voorbehouden aan ruiters met een erkende licentie (op
uitzondering van art 1.3.1.) en met paarden die geïmmatriculeerd zijn (op uitzondering van art 1.4.1, 1.4.2
en 1.4.3).
2.1.2. Het begrip wedstrijd heeft betrekking op het geheel van de ontmoeting, gespreid over één of
meerdere dagen, ingericht onder toezicht en sportieve verantwoordelijkheid van het HROV en de
organisatorische verantwoordelijkheid van een club, groepering of vereniging, lid van het HROV.
2.1.3. Voor zover zij voldoen aan de voorwaarden tot het inrichten van een provinciale HROV-wedstrijd zoals
die zijn vastgelegd in bijlage 1 van dit algemeen reglement onder de titel "Inrichtingsvoorwaarden
Springwedstrijden" en in overeenstemming met de reglementen van de VLP en van het huidig algemeen en
huishoudelijk reglement, is iedere club aangesloten bij het HROV gemachtigd tot het inrichten van een
provinciale wedstrijd.

art 2.2. Vraagprogramma
2.2.1. 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, die deze op haar beurt dan goed dient te keuren.
2.2.3. Indien de inrichter zelf geen vraagprogramma opmaakt, zal de HROV springcommissie een
vraagprogramma opmaken.
2.2.4. Basisvoorwaarden voor het vraagprogramma
De springcommissie HROV beslist over de toewijzing van proeven voor jonge paarden, proeven die in
aanmerking genomen worden voor bepaalde criteria, hoogtes van de reeksen. Indien een organisator zelf
een vraagprogramma opstelt, zal de springcommissie die in overleg met de organisator aanpassen waar
nodig en goedkeuren.

art 2.3. Kampioenschappen, criteria en speciale wedstrijden
Alle reglementen aangaande kampioenschappen, criteria en dergelijke worden opgenomen in de bijlagen
van dit reglement
In de proeven die tellen voor de Cavalor Cup en EppleJeck worden de speciale prijzen gegeven aan alle
ruiters, ongeacht van welke provinciale ze zijn.
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PISTE, PADDOCK EN WEDSTRIJDVERLOOP

3.1. Alle wedstrijden zullen verlopen volgens de FEI-reglementering. Indien de reglementering van KBRSF
afwijkt van deze van FEI, hebben de nationale reglementen voorrang. Indien de reglementering van VLP
afwijkt van deze van KBRSF, hebben de Vlaamse reglementen voorrang.
3.2. De deelnemende amazones en ruiters worden verzocht zich behoorlijk te gedragen zowel buiten als
binnen de ring, zich tevens te houden naar de richtlijnen hen verstrekt door de speaker en afgevaardigden
van het HROV.
3.3. De deelnemende ruiters worden verzocht zich te schikken naar de richtlijnen van de paddockoverste en
zich op tijd klaar te houden voor de start.
3.4. Elke poging tot fraude (bijvoorbeeld vervalsing van de identiteit van het paard) met het oogmerk om
het resultaat van de proef of de wedstrijd te vervalsen, zal gestraft worden met een diskwalificatie van de
proef en eventuele verdere maatregelen die door de raad van bestuur HROV opgelegd zullen worden.
3.5. Een ruiter die aan de start verschijnt met een paard dat niet overeenstemt met de startlijst en die de
verandering van paard niet voorafgaandelijk gemeld heeft op het secretariaat voor de aanvang van de proef,
zal door de terreinjury buiten wedstrijd geplaatst worden. Dit kan ook verdere gevolgen hebben voor de
aantallen deelnames voor kampioenschappen en criteria.

Hoofdstuk 4

INSCHRIJVINGEN EN PRIJZEN

art. 4.1. Inschrijvingen
4.1.1. Voor elke wedstrijddag zal een gewenst aantal inschrijvingen vooropgesteld worden. Dit aantal zal
ingegeven worden in het online inschrijvingssysteem. Indien er bv. maximaal 300 inschrijvingen toegelaten
worden, dan zullen enkel de eerst 300 ingeschrevenen ONLINE kunnen deelnemen. Indien dit aantal niet
bereikt werd met het online systeem zullen nadien ook nog de eventuele daglicenties opgenomen worden.
OFFLINE inschrijvingen worden enkel nog aanvaard indien het maximum aantal combinaties zoals bepaald
via voorprogramma niet behaald werd.
De inrichter van de wedstrijd heeft recht op maximaal 20 wildcards per dag. Deze wildcards komen boven
het maximaal aantal inschrijvingen dat vooraf werd bepaald. Deze wildcards betalen het offline tarief.
Ruiters dienen dus contact op te nemen met de inrichter die zelf bepaalt aan wie hij de wildcards wil
toebedelen. Zijn vraag voor wildcard dient volgende gegevens te bevatten : naam en licentienummer van de
ruiter, namen en immatriculatienummers van de paarden en de respectievelijke proeven waarin ze willen
deelnemen.
4.1.2. De inschrijvingen zullen online opengezet worden ten laatste 12 dagen voor de wedstrijd en worden
afgesloten op maandagavond 24u00 (voor de wedstrijd).
4.1.3. Enkel de online inschrijvingen kunnen genieten van het online tarief. Alle andere inschrijvingen zijnde
offline inschrijvingen, wedstrijdpas en wildcards betalen het offline tarief dat €5,00 duurder is
4.1.4. Elke inschrijving moet volledig betaald worden, ook bij afwezigheid van de ruiter. Gedane
inschrijvingen worden in geen geval terugbetaald tenzij bij aflassingen van wedstrijden en/of proeven.
4.1.5. Het rijden buiten wedstrijd
4.1.5.a. De ruiters die buiten wedstrijd rijden worden niet in aanmerking genomen om het aantal prijzen
volgens de regel van 1 op 4 starters te bepalen.
4.1.5.b. De ruiters buiten wedstrijd mogen niet starten in de barrage, indien hij barragegerechtigd is.
4.1.5.c. Het buiten wedstrijd rijden betekent niet dat men zich onttrekt aan de reglementen.
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art. 4.2. Bevestigingen en wijzigingen
4.2.1. De startorde zoals voorzien op de officiële lijst van het HROV moet strikt worden gevolgd.
4.2.2. Aan de deelnemers wordt gevraagd om ofwel voor de start van de proef de bevestigingen tot
deelname door te geven op het secretariaat, of tijdens de proef aan de ingang van de piste.
4.2.3. Wijzigingen (van paard of van ruiter) dienen voor de proef gemeld te worden op het secretariaat.
Tijdens de proef dienen deze gemeld te worden aan de jury.
4.2.4. Wijzigingen van startnummer tijdens de proef kunnen enkel mits akkoord van de jury, voor de proef
kan dit afgetoetst worden op het secretariaat.

art 4.3. Prijzengelden
4.3.1. Geldprijzen worden in elke rubriek, uitgezonderd de 4-jarigen en de 5-jarigen, toegekend volgens de
verdeelsleutel 1 op 4 starters binnen wedstrijd. In de proeven clear round hebben alle foutlozen een prijs.
4.3.2. Afhaling geldprijzen
4.3.2.a. In elke proef komen de eerste 8 combinaties in piste. Naturaprijzen worden verdeeld in de piste.
4.3.2.b. Alle geldprijzen worden overgeschreven op de rekening van de ruiter. Ruiters die bij de top 8 zijn
en niet deelnemen aan de prijsuitreiking in de piste kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. Deze sanctie
bedraagt een administratieve boete die maximaal even hoog is als het uit te betalen prijzengeld.
4.3.2.c. Niet afgehaalde prijzen kunnen niet opgevraagd worden op andere wedstrijden.
4.3.2.d. De ruiters die in piste hun prijzen afhalen, zijn altijd in volledig en correct ruiteruniform. Het
zomeruniform is nooit van toepassing tijdens de prijsuitreiking.

art 4.4. Overzicht
Het overzicht van de inschrijvingsgelden en prijzengelden is terug te vinden in Bijlage 0 van het Algemeen
Reglement.
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OFFICIELEN

5.1. De officiëlen zijn de gasten van de inrichter. Volgende taken worden uitgevoerd door de aangeduide
officiëlen
 Voorzitter van de jury
 Speaker
 Juryleden
 Parcoursbouwer
 Beroepsjury
 Paddockomroeper
 Electronische tijdopname
 Wedstrijdsecretariaat
 Jurysecretariaat
5.2. Voorzitter van de terreinjury en juryleden
5.2.1. De voorzitter van de terreinjury wordt aangeduid door de springcommissie HROV.
5.2.2. De voorzitter van de terreinjury is in het algemeen verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op
de wedstrijd en is verantwoordelijk voor de taakverdeling tussen zijn officiëlen.
5.2.3. De voorzitter moet er persoonlijk zorg voor dragen dat alle officiële documenten tijdig ter zijner
beschikking worden gesteld. Na afloop van de wedstrijd zorgt hij ervoor dat alle documenten tijdig & correct
aan het secretariaat HROV worden terugbezorgd.
5.3. Parcoursbouwer
5.3.1. De parcoursbouwer wordt door de springcommissie HROV aangeduid, in samenspraak met de
inrichter.
5.3.2. De taken van de parcoursbouwer worden vastgelegd door het FEI reglement.
5.4. Stewarding
De leden van de jury, onder leiding van de voorzitter van de jury nemen de stewarding
verantwoordelijkheden in beurtrol op zich.
5.5. Andere officiëlen
5.5.1. Het is de taak van de speaker om de wedstrijd te animeren. Zijn uitspraken zijn niet bindend zolang
deze niet bekrachtigd worden door de jury.
5.5.2. Op elke wedstrijd is verplicht een electronische tijdopname te gebruiken. Deze kan beschikbaar
gesteld worden door HROV, ook de bediening wordt verzorgd door HROV medewerkers.
5.5.3. Het HROV zorgt op elke wedstrijd voor een wedstrijdsecretariaat. Dit secretariaat zal instaan voor de
startlijsten (bevestigingen, wijzigingen en eventuele inschrijvingen ter plaatse), de uitslagen, afrekeningen,
regelmatigheidscriteria, persmededelingen.
5.6. Ontvangst
De officiëlen en medewerkers HROV zijn de gasten van de inrichter. Zij krijgen koffie, water en frisdranken
aangeboden alsook broodjes en een warme maaltijd. In geen enkel geval nuttigen de HROV
medewerkers alcoholische dranken tijdens het uitoefenen van hun functie.
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JURIDISCHE PROCEDURE

Hiervoor wordt verwezen naar het algemeen reglement van de KBRSF. Tevens verwijzen we hier naar de
juridische procedure van de VLP.
art 6.1. Alle sancties genomen ten opzichte van de ruiters zullen aan alle leden kenbaar gemaakt worden.
art 6.2. Klachten omtrent het verloop van een proef, omtrent genomen beslissingen of uitslagen dienen
schriftelijk gedaan te worden samen met de borgsom van €50,00 bij de voorzitter van de jury, en dit ten
laatste een half uur na het bekendmaken van de uitslag van de laatste proef van de dag. Na deze tijd zijn
alle genomen beslissingen definitief.
art 6.3. Het onderzoek naar verboden producten en de controles op medicatie worden uitgevoerd volgens
de technische bepalingen van het algemeen reglement en diergeneeskundig reglement van de FEI en het
nationaal diergeneeskundig reglement die alleen van toepassing zijn in deze materie. Voor controles en
eventuele sancties wordt verwezen naar de procedure en reglementen van de VLP. De raad van bestuur
(bekrachtigd door de algemene vergadering) draagt de tuchtrechterlijke bevoegdheden over aan de
disciplinaire commissie VLP.
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