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BELGISCHE AANPASSINGEN 2017
Aan het FEI reglement – Uitgave 2017
Aan het algemeen reglement KBRSF 2016
In voege vanaf 01 februari 2016
De originele tekst van dit reglement werd opgesteld in het Nederlands. Mochten er tijdens de vertaling onduidelijkheden
ontstaan, dan is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
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Als basis voor dit reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 januari 2014, alsook de
latere aanpassingen die verschenen zijn op de website van de F.E.I
(http://www.fei.org/fei/regulations/driving).
Alles wat voor de Internationale wedstrijden van toepassing is, is dit ook voor de Nationale wedstrijden
CAN, behalve wanneer een uitzondering wordt voorzien in deze "aanpassingen".
De aanpassingen verschenen op de website van de F.E.I zijn van toepassing te gelijker tijd als voor de
internationale wedstrijden behalve als de nationale mencommissie een tegenstrijdig bericht publiceert.
Art. 116 van het Algemeen reglement KBRSF - Kalender
De nationale kalender is een autonome bevoegdheid van de nationale commissie die dit in overleg met
de kandidaat organisatoren zal opstellen. Na definitieve opmaak van de kalender zijn eventuele
wijzigingen of toevoegingen mogelijk mits goedkeuring van de betrokken collega organisatoren die op
die datum reeds een wedstrijd hadden aangevraagd en de nationale commissie alsook de
organiserende liga.
1. De organisatoren (club in orde met aansluiting bij één van de Liga’s) dienen jaarlijks voor 01
oktober hun aanvraag in:
1.1.
Voor een BK, nationale wedstrijden en een CAI bij de KBRSF.
1.2.
Voor alle andere wedstrijden bij de Liga waaronder ze ressorteren.
2.

Het is de nationale commissie die de data toewijst.
2.1.
Voorrang hebben eerst CAI, dan het BK, dan CAN2*, dan CAN1* en daarna de regionale
wedstrijden.
2.2.
De nationale mencommissie beslist op basis van tal van criteria (samenvallende data met
FEI kalender, reeds georganiseerd op de aangevraagde datum het voorafgaande jaar, welke
organisator, sportieve eisen, aantal dagen wedstrijd, uitstraling voor de sector, media- en
persomkadering, …) om de wedstrijden toe te kennen.
3. Vanaf 2018 wordt er slechts 1 CAN per weekend toegelaten.
Art. 901 –
Men kan deelnemen aan een CAN*, CAN**, BK*** wedstrijd.
Voor type CAN*, CAN** en BK*** is een licentie verplicht. Zie bijlage “nationale structuur wedstrijden
2017” voor de corresponderende licenties per type wedstrijd.
Minimum een G1 licentie wordt aangeraden voor de grooms.
De licenties kunnen bekomen worden bij de respectievelijke liga's.
De voorwaarden voor het verkrijgen van de verschillende licenties zijn vastgelegd door de liga’s
De immatriculaties zijn verkrijgbaar bij de KBRSF.
Om deel te nemen aan een CAN* en CAN** en BK*** moeten de paarden geïmmatriculeerd zijn.
Wanneer een deelnemer voor de start van een proef zijn span klaarblijkelijk niet kan beheersen en
daardoor, naar de mening van de jury, de veiligheid van mensen of het welzijn van de paarden in het
gedrang zouden kunnen komen, kan een jurylid deze deelnemer de start van de komende proef
verbieden.
Art. 901.7 + 914 – Belgisch Kampioenschap
1. Het Belgisch Kampioenschap KBRSF staat open voor deelname voor
a. Alle menners van Belgische nationaliteit
b. En die op 01 april beschikken over en M04 of M06-licentie
Het Belgisch Kampioenschap*** wordt tevens beschouwd als CAN** en kan plaatsvinden over 3 of 2
dagen. Het podium van het Belgisch Kampioenschap wordt slechts toegekend in een bepaalde
categorie, wanneer minimum 3 deelnemers van die categorie in proef A gestart zijn.
2. Indien er geen kandidaat is voor de inrichting van het Belgisch Kampioenschap kan de
mencommissie beslissen :
of
A. het BK te verdelen over meerdere wedstrijden op basis van regelmatigheid. Enkel CAN**
format 1 komen in aanmerking.
Max de 3 beste resultaten van iedere menner in zijn reeks tellen
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De puntentoekenning is als volgt:
1ste
15
6de
5
2de 13
7de
4
3de
11
8ste
3
4de
9
9de
2
5de
7
10de 1
Menners die uitgesloten zijn of opgeven in een deelproef van zo’n CAN**, krijgen geen punten
voor deze wedstrijd.
Iedere menner krijgt de punten van het klassement waar hij eindigt. Staan buitenlandse - of
menners die niet in aanmerking komen voor het BK, vóór hem, tellen enkel de punten van zijn
behaald klassement.
Bij ex-aequo voor de gemedailleerden telt het totaal van de dressuurresultaten van de max 3
weerhouden wedstrijden van deze menners die op een gelijk puntenaantal eindigden. De
menner met het beste overall dressuurresultaat wordt de beste.
Het BK CAN** op basis van regelmatigheid vervangt de beker van België. Hetzelfde geldt voor de
categorieën trekpaarden en junioren.
Beker van België
Voor toekenning van de Beker van België wordt op het einde van elk jaar een klassement
opgemaakt voor elke categorie. De toekenning van de Beker van België zal enkel gebeuren voor
de CAN* voor de categorieën waarin minstens 2 deelnemers hebben deelgenomen aan
minstens 3 in aanmerking komende wedstrijden en voor wie dus punten kunnen worden
toegekend.
De mencommissie KBRSF zal bij het begin van elk jaar het aantal CAN* bepalen, dat in
aanmerking komt voor de berekening van de Beker van België. Dit aantal is tevens het
minimumaantal wedstrijden waaraan een menner moet deelnemen om in aanmerking te komen
voor een klassement. Alleen de hoogste kredietpunten-scores ten belope van het aangeduide
aantal komen in aanmerking.
Voor het klassement van de Beker van België komt het algemeen klassement van de CAN*.
De winstpunten worden toegekend op de volgende manier:
1. Vanaf de 6e plaats en verder bekomen de deelnemers 2 punten, behalve degene die
uitgesloten werden of opgaven
2. Deelnemers op de vijfde plaats krijgen 4 punten, de vierde 6 punten, en zo verder tot de
eerste die 12 punten krijgt.
3. Indien er minder dan 6 geklasseerd zijn, krijgt de laatste 2 punten, de voorlaatste 4 enz.
Voor een CAN* met 2 proeven worden de toegekende punten voor de Beker, gedeeld door 2.
Art. 901.8 – Organisatie
Niet door de Liga’s erkende wedstrijden of club-wedstrijden gelijktijdig organiseren met CAN’s, B.K. of
erkende indoors zijn niet toegelaten
Proeven
Op een tweedaagse wedstrijd zullen dressuur en vaardigheid op de eerste dag plaatsvinden.
Categorieën Nationale wedstrijden
Nationale structuur wedstrijden 2017.
Er mogen maximum 2 proeven per dag gereden worden.
Tandem paard en tandem pony worden in één categorie geklasseerd
Art. 911.2 De gele kaart wordt vervangen voor het document “officiële mededeling”.
Zie bijlage 5
Art. 912.2 + 3 + 4 zie specifiek reglement voor jongeren.
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Art. 913
nvt
Art. 917 + Art. 110 GR - Voorprogramma's
De voorprogramma's moeten ten laatste tien weken voor de wedstrijd toekomen op het secretariaat
van de Liga op daartoe voorziene tweetalige voorgeschreven formulieren. De door de nationale
mencommissie goedgekeurde voorprogramma’s zullen worden overgemaakt aan de organiserende liga
ter publicatie.
Het OC vermeldt op het voorprogramma of al dan niet een 2de deelname door dezelfde atleet
weerhouden wordt.
Art. 144 GR – Officiëlen/ Rechters
1. De voorzitter van de jury van een CAN wordt in samenspraak met de organisator goedgekeurd door
de Nationale Mencommissie. De voorzitter van de jury en de organisator doen beroep op 1 of
meerdere rechters of kandidaat rechters voorkomend op de lijst van de officiëlen van de KBRSF.
2. Dressuur:
•
Tijdens een BK zal de dressuur door 5 jury’s gejureerd worden (min 2 senior juryleden level 3)
•
In CAN** zal de dressuur door tenminste 3 jury’s gejureerd worden (min 1 senior jurylid level 3)
•
In CAN* zal de dressuur door tenminste 2 jury’s gejureerd worden (min 1 jury level 2)
•
In CAN* worden ook kandidaat-rechters of menners met internationale ervaring toegelaten.
3. Na akkoord van de Mencommissie kan de organisator ook een buitenlandse rechter uitnodigen. De
organisator dient persoonlijk in te staan voor alle kosten van deze rechter (verplaatsingdagvergoeding)
Art. 912.5 - Deelnemers
De vereiste minimumleeftijd voor de deelnemers is 16 jaar op de dag van de wedstrijd.
Voor 4-span paarden en tandem paarden is de minimumvereiste leeftijd van de menner 18 jaar op de
dag van de wedstrijd.
Art. 928 Kledij in proef A en C
Bij gebruik van een marathonwagen, moeten dressuur en vaardigheid in dressuurkledij gereden worden.
De helm is toegelaten tijdens de dressuur en/of vaardigheidsproef.
Kledij prijsuitdeling CAN3*/BK
Kledij A verplicht
Kledij in proef B
Het dragen van een helm en rugbeschermer is verplicht voor menner en groom gedurende alle secties
van proef B. Het negeren hiervan zal uitsluiting tot gevolg hebben
Art. 929 – Paarden
Om deel te mogen nemen aan een CAN*, CAN** en BK*** moeten ALLE paarden of pony’s minstens 5
jaar oud zijn.
Alle deelnemende dieren moeten in orde zijn met alle wettelijke verplichtingen bij straf van uitsluiting.
Art. 934.2.4 – Stalcontrole
Niet verplicht
Art. 934.2.7
nvt
Art. 935 – Inspectie en onderzoek
1. Eerste onderzoek
= De identificatie en vaccinatiecontroles kunnen gebeuren
op om het even welk moment van de wedstrijd.
2. 1ste inspectie
= niet verplicht
3. 2de inspectie (halte marathon)
= verplicht
4. 2de onderzoek (finish sectie B)
= niet verplicht
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5. Laatste keuring voor proef C

= niet verplicht

Art. 936 – Rijtuigen
1. De opgelegde spoorbreedte (zie FEI) is verplicht in CAN** en CAN* tijdens de vaardigheid.
Om de opgelegde spoorbreedte te bekomen is verbreding van de achteras toegelaten.
Hoepels (spoorverbreders) zijn toegelaten in CAN* voor zover hun diameter niet meer dan 10 cm
verschilt van die van het wiel (5 cm van de grond).
Bij verlies van 1 of meer spoorverbreders, of bij gebruik van niet reglementaire spoorverbreders
wordt de deelnemer geëlimineerd.
De spoorbreedte voor tandem paard en pony’s = 1.38m.
2. Bij gebruik van een marathonrijtuig in dressuur of vaardigheid in CAN* zijn rijtuiglampen en
achterlichten niet verplicht.
3. In elke CAN is het Belgisch verkeersreglement van toepassing op de openbare weg in verband
met verlichting en reflectoren.
4. In CAN* zijn luchtbanden toegelaten.
Art. 944.2 - Identificatienummers
Paarden
Identificatienummers voor de paarden zijn niet verplicht.
Koetsen
Vaste koetsnummers zijn verplicht in BK***, CAN** en CAN* ; ze kunnen bekomen worden bij de Nationale
Mencommissie. Tijdens de marathon wordt dit nummer op beide zijden van de koets GOED ZICHTBAAR
aangebracht.
Andere nummering op koets of deelnemer/groom, is niet toegestaan.
Art. 947 - Aangifte van paarden
De menner dient ter plaatse, bij inschrijving op het secretariaat, schriftelijk aan te geven met welke
paarden hij aan de verschillende proeven zal deelnemen.
De menner dient, ten laatste, één uur voor het begin van zijn verschillende proeven schriftelijk de
wijzigingen van de paarden aan te geven op het secretariaat.
Deelname met andere paarden dan deze die aangegeven zijn leidt tot eliminatie voor de proef.
Enkel de paarden aangegeven bij inschrijving bij de KBRSF kunnen aan de verschillende proeven
deelnemen. De voorzitter van de jury kan hierop een uitzondering toestaan.
Art 947.5 – startvolgorde
Ieder verzoek tot aanpassing van de starttijd moet schriftelijk worden medegedeeld VÓÓR publicatie
van de definitieve startlijst.
Art. 948 – Startvolgorde
Startvolgorde wordt bepaald door loting mits mogelijke aanpassing bij 2de deelname.
Op eendaagse of tweedaagse wedstrijden zal deze loting de startvolgorde bepalen voor alle proeven.
Alleen in een driedaagse wedstrijd wordt voor proef B en C de omgekeerde startorde van het voorlopig
klassement toegepast.
Art. 953.1 CAN***:
CAN**:
CAN*:

CRSPV
CBE of CRSPV
CB of CE

steeds 5 juryleden
min 3 juryleden
min 2 juryleden

waarvan min 2 seniors level 3
waarvan min 1 senior level 3
waarvan min 1 jury level 2

Art. 960.1.2 en 1.3 cfr specifiek reglement JUN
Art 960.1.4 cfr specifiek reglement PE
Art 960.2
Een CAN* en CAN** tellen of 1 of 2 of 3 secties (B of A+B of A+T+B)
Art 960.2.5 en 2.6
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cfr bijzonder reglement “para” en “jongeren”
Art. 961.1 - Marathon parcours
Voor het Belgisch Kampioenschap*** minimum 7 hindernissen.
Secties marathon:
• Of 3 secties
A + T + rust + B
• Of 2 secties
AT + rust + B
• Of 1 sectie
warm up  rust + B (bijlage 3)
Art. 962.1
T.D. min 2 dagen vooraf aan de marathon
Art. 962.3.1
NVT
Art. 962.3.3 – Verkenning van de marathon
De secties A en T blijven open voor verkenning NA de 1ste start in A.
De hindernissen van sectie B kunnen verkend worden na de start van de eerste deelnemer in sectie B,
Menners moeten de hindernis onmiddellijk verlaten op eenvoudig verzoek van de hindernis-official
WAARNEMER en tot zolang deze het nodig acht.
Art. 973.6
Het plan moet getekend worden door de CP en de voorzitter van de jury of TD
Art. 974 – Vaardigheid - Algemeen
Dit zijn maximum snelheden.
Art.987.1.1
In België worden volgende levels voor juryleden weerhouden:
• Officials in opleiding
(voorheen kandidaat-kandidaat)
• Jury level 1
(voorheen kandidaat)
+ passieve kennis 2de landstaal
• Jury level 2
(voorheen officieel jurylid)
+ passieve kennis 2de landstaal
• Senior jury level 3
FEI-level of benoemd (*) door de nationale mencommissie + 2-talig
*cfr huishoudelijk reglement bijlage 2 / 5.6
Type wedstrijd

Competitie

Level 1

Level 2









Level 3
SENIOR


A
B
C
VOORZITTER

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

A
B
C
VOORZITTER

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

CAN 1*

CAN 2*

CAN 3* (BK)

A
B
C
VOORZITTER
BEROEP

Juryleden voor het BK worden aangeduid door de sportieve commissie mennen, na consulatie met het
OC.
Art. 988 - Technische afgevaardigde
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Voor wedstrijden zonder proef B:
• De voorzitter van de jury mag ook optreden als technisch afgevaardigde
• De technisch afgevaardigde mag ook optreden als parcoursontwerper
• De persoon dient voor iedere functie te voldoen aan de vereiste van de functie
De Technisch afgevaardigde van een CAN wordt in samenspraak met de organisator goedgekeurd
door de Nationale Mencommissie.
Hij moet voorkomen op de lijst van de Technisch afgevaardigde van de KBRSF
De technisch afgevaardigde van een CAN moet gedurende heel de wedstrijd aanwezig zijn
Hij mag zelf geen deelnemer zijn.
Voor het BK moet hij een senior TD level 3 zijn.
Art. 989- Parcoursontwerpers
De Parcoursontwerper van een CAN wordt in samenspraak met de organisator goedgekeurd door de
Nationale Mencommissie.
Hij moet voorkomen op de lijst van de Parcoursontwerpers van de KBRSF
De Parcoursontwerpers van een CAN moet gedurende heel de wedstrijd aanwezig zijn.
Hij mag zelf geen deelnemer zijn.
Voor het BK moet hij een senior PO level 3 zijn.
Art. 990.1 – Steward
Aanwezigheid niet verplicht op een CAN, wel op een CAN3* en/of BK
Art. 991 – Jury in beroep
niet van toepassing, tenzij een BK
Art. 992 – Dierenarts
Op elke CAN moet een dierenarts aanwezig zijn op elke paarden inspectie en bereikbaar zijn voor de
overige duur van de wedstrijd. Hij kan zo nodig als behandelende dierenarts optreden.
Art. 995
nvt
Bijlagen :
1.
2.
3.
4.
5.

Nationale structuur wedstrijden 2017
Technische fiche OXER
Technische fiche marathon met 1 sectie
Gele kaart mennen
Vaccinatie-richtlijnen voorzitter terreinjury 2017
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