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SPECIFIEK REGLEMENT VOOR JONGEREN
2017
Aan het FEI reglement – Uitgave 2017
Aan het algemeen reglement KBRSF 2016 In voege vanaf 01 februari 2016

Nederlandstalige versie is de referentie tekst
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Moet gelezen worden in aanvulling op de Belgische aanpassingen uitgave 2017 en op de
specifieke reglementen voor CAN*.
Art. 901 – Algemeen
• Licentie MO2 verplicht.
• Geen immatriculatie maar registratie verplicht(gratis) voor de paarden /pony’s.
• Vaccinatie boekje in orde + chip.
• Als jongere wordt beschouwd al wie ten volle 12 jaar is, maar nog geen ten volle 17.
• Als de jongere ten volle 16 jaar oud is mag hij, mits het behalen van een menbrevet A,
overgaan naar CAN* of CAN** senioren maar hij mag ook het seizoen eindigen bij de jongeren.
• Vanaf de leeftijd van 17 jaar is de menner verplicht over te gaan naar het niveau CAN* of CAN** seniors
• Zodra een jongere ( + 16 jaar) meedoet in de categorie der senioren op nationale wedstrijden
kan hij bij de jongeren niet meer starten. Hij zal eventueel mogen deelnemen aan
internationale wedstrijden in de categorie jongeren indien de nationale commissie hem
daartoe toelaat.
• De nationale commissie beslist over de deelname aan internationale wedstrijden.
• Het dragen van een helm is verplicht voor menner en groom op heel het wedstrijdterrein.
• Het dragen van een rug beschermer is verplicht voor menner en groom tijdens de proeven B en C.
• Voor de veiligheid is het aangeraden dat de groom het uiteinde van de leidsels vasthoudt.
Op straf van uitsluiting is nergens op het wedstrijdterrein:
• aan de jongeren toegelaten een span te mennen zonder toezicht van een volwassene(+ 18 jaar).
• Een groom van meer dan 18 jaar is verplicht, op de koets, voor iedere proef.
Art. 901.8
Een samengestelde menwedstrijd voor jongeren kan uit 3 proeven bestaan:
•Proef A: dressuur
•Proef B:
o Format 1: Derby (Vaardigheid + hindernissen)
- Voor de categoriën: “Benjamin”, “Children” en “junioren”
o Format 2: ( mini) marathon
- voor de children en junioren overeen te komen met organisator en TD.
- NIET OP OPENBARE WEG onder de 16 jaar !!
- Eventueel alleen maar sectie B
- Max 5 hindernissen van 5 poorten maximum (artikel 961.1.2 en 961.1.3)
- Snelheden in de secties: zie regl CAN*
•Proef C: Vaardigheid
Art. 903 – Klassement
Geldprijzen zijn niet toegelaten
Art. 912: Leeftijd atleten: min 12 en max 16 jaar
De jongeren zijn verdeeld in 3 categoriën:
- Benjamin’s
7 tot 11 jaar
- Children
12 tot 14 jaar
- Junioren
15 tot 17 jaar
De jongeren gaan over van categorie in het jaar waarin zij de ouderdom bereiken van de volgende
reeks.
In 2017 worden de kinderen <12 jaar, actief als atleet met een licentie M02 in 2016, toegelaten in de
categorie “Jongeren”

K.B.R.S.F.-F.R.B.S.E

3
Art. 929 – Pony’s
• Pony’s moeten min. 5 jaar oud zijn in decategorie1pony
Pony's van minder dan 120 cm worden bij de jongeren wel toegelaten.
• Een pony mag op dezelfde dag deelnemen aan max.2 wedstrijden, proeven A en C (geen
proef B). Dit met toestemming van de organisator en indien de uurrooster het toelaat.
• Een menner mag op dezelfde dag, met 2 verschillende spannen, deelnemen aan max 2
wedstrijden met proeven A en C (niet proef B). Dit met toestemming van de organisator en
indien de uurrooster het toelaat.
Art. 936 – Rijtuigen
• Type rijtuig vrij: dressuur of marathon.
• Toegestane breedtes: 125 cm et 138 cm.
• De breedte van de gebruikte koets moet bij inschrijving medegedeelt worden aan het OC.
• Hoepels zijn niet toegelaten.
Art. 951 – Proef A: Dressuurproef
Proef J &YD (vroeger FEI 4A)
Categorieën
• Benjamins
7 tot 11 jaar: Proef 3A
• Children
12 tot 14 jaar: CHP1 (Vroeger FEI 1)
• Juniors
15 tot 16 jaar : Proef J & YD (Vroeger FEI 4A)
In de categorie 7 tot 11 jarigen mag de proef discreet voorgelezen worden door de
groom
Hanteren van leidsels of zweep door de groom: 10 strafpunten per keer.
Proef wordt gereden op een piste van 100m x 40m, of uitgezonderd 80m x 40m
Art. 960.2.4 – Proef B: Derby (Vaardigheid + hindernissen)
Het kegelparcours wordt aangepast aan de breedte van de koets + 20 cm. en er mogen 3
verplaatsbare hindernissen geplaatst worden met max. 5 doorgangen per hindernis.
De hindernissen mogen enkel op afgesloten en vlak terrein geplaatst
worden.
In de reeks 7 tot 11 jarigen mag de groom het parcours discreet
aanduiden.
Maximum snelheid is:
• Er wordt geen tijd opgenomen voor de categorie 7 tot 11 jaar
• 220 m/min. voor de andere categorieën.
Art. 981 – Vaardigheid
Het kegelparcours wordt aangepast aan de breedte van de koets + 20 cm.
De Benjamin’s mogen niet galopperen
Galopperen: 4 eerste opeenvolgende galopsprongen 5 strafpunten
de volgende 4 opeenvolgende galopsprongen telkens 10 strafpunten /4
galopsprongen Vrijwillig in galop zetten(Benjamin’s)
20 strafpunten
Hanteren van leidsels of zweep door de groom
10 strafpntn
Afwerpen van één of beide ballen v/e enkelvoudige hindernis: 3 strafpunten
Het overschrijden van de toegestane tijd
0.5 strafpunten/sec.
In de reeks “Benjamin” jarigen mag de groom het parcours discreet aanduiden.
Maximum snelheid is:
•
Er wordt geen tijd opgenomen voor de categorie 7 tot 11 jaar
•
220 m/min. voor de andere categorieën
Max. Aantal poorten = 20
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