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BIJZONDER REGLEMENT PONY'S JUMPING 
 
HOOFDSTUK I - INLEIDING EN DEFINITIE 
 
Artikel 2100 - Algemeenheden. 
De Ponywedstrijden bieden de mogelijkheid aan jonge deelnemers om zich te  
introduceren in de ruitersport in een gunstige en stimulerende omgeving die hun toelaat  
te wedijveren met deelnemers van dezelfde leeftijd. 
 
Artikel 2101 - Prioriteit van het Speciaal Reglement Pony's. 
Voor al de gevallen niet voorzien in dit huidige reglement, zijn het Algemeen Reglement en het 
Reglement van de Nationale Springwedstrijden van de K.B.R.S.F. van toepassing. 
 
Artikel 2102 - Bepaling. 
Een Pony is een klein paard, waarvan gemeten op een waterpasvlak de stokmaat, niet de 148 cm 
zonder hoefijzers of de 149 cm met hoefijzers overschrijdt. 
 
Artikel 2103 - Beschrijving van de wedstrijden. 
Proeven voor Pony's mogen ingericht worden in het kader van internationale en nationale 
wedstrijden (CSI - CSIP - CSN - CSNP). 
 
HOOFDSTUK II - WEDSTRIJDEN EN PROEVEN 
 
Artikel 2104 - Internationale en Nationale wedstrijden (CSI - CSN). 
Deze wedstrijden bevatten proeven voor paarden. 
In het kader van deze wedstrijden zijn ook proeven voor Pony's toegelaten.  
 
Artikel 2105 - Internationale en Nationale Ponywedstrijden (CSNP - CSIP). 
1.  Deze wedstrijden bevatten uitsluitend proeven voorbehouden aan Pony’s die 

geïmmatriculeerd zijn, over een geldig metingsbewijs beschikken en bereden worden door 
deelnemers met geldige licentie. 

2.  Mogen ingericht worden door elke Club aangesloten bij een Liga van de K.B.R.S.F. 
3.  De rechten: organisatie, verzekering, voorprogramma's, inschrijvingen worden door het 

secretariaat van de organiserende Liga afgerekend. Het bedrag van deze rechten wordt 
jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur van de K.B.R.S.F.. 

4.  Afmetingen van de Piste (minimaal): 
                     Buiten: 2.400 m2 
                     Indoor: 1.200 m2



HOOFDSTUK III - INSCHRIJVINGEN EN DEELNEMERS 
 
Artikel 2107 - Ouderdom van de deelnemers en stokmaat der Pony's. 
1.  Pony's van 117 cm: 8 tot 12 jaar.* 
    Pony's van 127 cm: 8 tot 12 jaar.* 
    Pony's van 138 cm: 8 tot 15 jaar.* 
    Pony's van 148 cm: 8 tot 16 jaar.* 
2.  Tornooi v/d Toekomst: 8 tot 14 jaar* 
3. Internationaal - F.E.I. : 12 tot 16 jaar.* 
4. De ruiters die deelnemen aan wedstrijden dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart 

die moet getoond worden aan iedere officieel die hierom verzoekt. 
* Ouderdom van de ruiter/amazone: van het begin van het jaar van hun 8e verjaardag tot het einde 
van het jaar van hun 16e verjaardag.  
 
Artikel 2108 - Aansluitingen en Licenties. 
Om aan de proeven te kunnen deelnemen dienen de deelnemers over een geldige licentie te 
beschikken.  Ze  kunnen  deze  Licentie  bekomen  bij  één  van  de  Liga’s  van  de  K.B.R.S.F.  volgens  de  
voorwaarden zoals bepaald door deze Liga. 
 
Deelnemers met een vergunning van scholier of junior zijn toegelaten in de Ponyproeven, voor zover 
dat hun ouderdom in overeenstemming is met de stokmaat van de Pony. 
 
Artikel 2109 - Pony's. 
1. Immatriculatie : 
Om aan de proeven te mogen deelnemen dienen de pony's geïmmatriculeerd te zijn. Deze 
immatriculatie kan bekomen worden bij de KBRSF. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de 
Raad van Beheer van de K.B.R.S.F. 
 
2. Leeftijd: 
Internationale proeven - F.E.I.:  Minimum : 6 jaar. 
Nationale proeven:               Minimum : 4 jaar. 
 
3. Deelname: 
Iedere deelname aan een Ponyproef vereist een meetinggetuigschrift afgeleverd door een Belgische 
FEI dierenarts. Dit document is pas geldig als het gevalideerd is door de KBRSF.  
Metingsgetuigschriften  die niet afgeleverd zijn door deze dierenarts of buitenlandse meetings 
getuigschriften worden niet in aanmerking genomen. 
Het meetinggetuigschrift voor de Pony's van minder dan 8 jaar moet jaarlijks afgeleverd worden ten 
vroegste de 1ste januari van het lopende jaar. 
Voor de Pony's van 8 jaar en meer wordt het meetinggetuigschrift voor het leven afgeleverd. Een 
nieuwe meting kan steeds geëist worden door de Commissie Springen van de KBRSF.  
 
4. Stokmaten: 
117 cm - 127 cm - 138 cm - 148 cm zonder hoefijzers. 
118 cm - 128 cm - 139 cm - 149 cm met hoefijzers. 
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HOOFDSTUK IV - REGLEMENT DER SPRINGWEDSTRIJDEN 
 

Artikel 2110 - Algemeenheden. 
De springwedstrijden voor Pony's worden ingericht in overeenstemming met het Nationaal 
Springreglement, behalve de hiernavolgende bijzondere uitzonderingen: 
1. De proeven "Tornooi v/d Toekomst" en F.E.I. worden uitsluitend door de Commissie Springen 

toegekend. Het aantal proeven hiervan wordt jaarlijks vastgelegd door de Commissie 
Springen na het opstellen en de goedkeuring van de officiële kalender. 

2.  De Nationale Pony Springwedstrijden (CSNP) vermeld op de officiële wedstrijdkalender 
hebben voorrang om kwalificatieproeven "Tornooi v/d Toekomst" en "F.E.I." in te richten. 

3. De Nationale Springwedstrijden (CSN) hebben het recht om op hun programma Ponyproeven 
te voorzien, zoals "Tornooi v/d Toekomst, "F.E.I." of andere ponyproeven, maar dan 
uitsluitend als er tegelijk geen Nationale Pony-springwedstrijd (CSNP) wordt georganiseerd. 

 

Artikel 2111 - Proeven. 
Beschrijving van de proeven voor de verschillende stokmaten en reeksen van pony's. 
1. Proeven van 60 à 70 cm 

Open voor pony's van 1.17m 
De verschillende barema's zijn toegelaten zoals ook combinaties en kleine natuursprongen. 

2. Proeven van 80 cm 
Open voor pony's van 1.27m, 1.38m en 1.48m 
De verschillende barema's zijn toegelaten zoals ook combinaties en kleine natuursprongen. 

3. Proeven van 90 cm 
Open voor pony's van 1.27m, 1.38m en 1.48m 
De verschillende barema's zijn toegelaten zoals ook combinaties, kleine natuursprongen en 
een rivier (max. 2.50m). 

4. Proeven van 100 cm 
Open voor pony's van 1.38m en 1.48m 
De verschillende barema's zijn toegelaten zoals ook combinaties, natuursprongen en een 
rivier (max. 3m). 

5. Proeven van 110 cm 
Open voor pony's van 1.38m en 1.48m 
De verschillende barema's zijn toegelaten zoals ook combinaties, natuursprongen en een 
rivier (Max. 3m). 

6. Proeven van 115-120 cm  
Open voor pony's van 1.48m 
a) Tornooi der Toekomst (ruiters 8 - 14 jaar) 
b) Voor ruiters van 15-16 jaar 
Barema: Barema Mixte - HOC (238.2.2) of Bar. A - 2 fasen op tijd (274.5.3). 
De omloop dient een dubbel- en een driesprong te bevatten. Rivier toegelaten (Max. 3m30). 
De kwalificatieproeven Tornooi der Toekomst dienen op het voorprogramma te worden 
vermeld. 

7. Proeven FEI - 1.20m - 1.30m 
Open voor pony's 1.48m 
Ruiters 12 tot 16 jaar. 
Barema's :  - Barema A op tijd + barrage op tijd   238.2.2. 
                     - Barema A 2 manches 273.3.1  of  273.3.3. 

 - Barema A op tijd 238.2.1 of een andere proef rechtstreeks op tijd. 
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    - Barema  A 2 fases 274.5.3 
    - Progressief: 269 (met barrage of rechtstreeks op tijd.) 

Hoogte en Breedte: Min 120 cm - Max. 130 cm. In het parcours moet een tweesprong en een 
driesprong staan - rivier gewenst. Geen enkele hindernis mag de hoogte van 130 cm en de 
breedte van 140 cm (triple barre 160 cm) overschrijden, met uitzondering in de Barrages, die 
moeten betwist worden over een minimum van zes hindernissen en een maximum van acht 
hindernissen, waarvan er maximum zes hindernissen mogen verhoogd worden tot 135 cm en 
verbreed tot 150 cm (triple barre 160 cm). Rivier van maximum 330 cm (Afzet inbegrepen). 
Kwalificatieproeven: moeten op het voorprogramma vermeldt staan als "F.E.I.", en worden 
toegekend door de Commissie Springen. 

        
          Proeven 2-3-4-5-6b  komen in aanmerking voor de Pony-Challenge 

N.B. - Op het einde van het seizoen en indien het terrein het toelaat mogen de hindernissen 
met de maximale afmetingen, eventueel vermeerderd met 10 cm in de hoogte en 20 cm in de 
breedte gebouwd worden (finale), maar mogen nooit hoger zijn dan 1.40m en breder dan 
1.50m (triple bar 1.60m). 

          In de proeven met progressieve moeilijkheden (6,8, of 10 hindernissen) mogen de 
          hoogtes en breedtes aanvangen met de aangeduide minima en tot 10 cm meer gaan 
          dan de maten voorzien voor Barema A, maar mogen nooit hoger zijn dan 1.35m en 
          breder dan 1.45m (triple bar 1.60m). 

In alle proeven mogen in de herkansing de hindernissen met maximum 10 cm verhoogd 
worden. 
Combinaties stijl naar oxer met 2 galoppassen zijn verboden. 

 

Artikel 2112 - Snelheid. 
1. Nationale proeven tot 1.10m·: 300 m/min. 
2. Nationale proeven 1.1m en hoger: 350 m/min. 
3. Internationale proeven, F.E.I .:  350 m/min. 
 

Artikel 2113 - Kleding 
1.  Hoofddeksel met drie bevestigingspunten, correct vastgehecht, is verplicht van zodra de 

deelnemers op hun pony zitten. 
2. Alle deelnemers moeten de terreinjury groeten door het hoofd te buigen, zonder het 

hoofddeksel af te nemen. 
3. Donkere vest of club vest  

Witte of licht beige rijbroek of jodhpurs en laarzen. Hemd met minstens witte kraag en witte das 
of jachtdas. 

4. Rijzweep: Max. Lengte 75cm 
5. Sporen zijn facultatief. Indien ze gedragen worden dienen ze enkel van metaal te zijn en mogen 

de sporen niet langer dan 1,5 cm zijn, en geen scherpe uiteinden hebben. 
6. Voor deelnemers onder de 12 jaar mag de vest vervangen worden door een donkerblauwe, 

zwarte of grijze pullover en gekleurde das (niet te opzichtig en sportief) zijn toegelaten. 
 

Artikel 2114 – Verlies van hoofddeksel en losgekomen stormband. 
1. Indien tijdens het parkoers een atleet zijn hoofddeksel verliest of indien zijn stormband loskomt, 

moet hij zijn hoofddeksel recupereren en terug opzetten en de stormband vast maken. Hij zal 
hiervoor niet beboet worden zelfs als hij voet aan de grond zet, maar de chrono moet niet 
stopgezet worden. 
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2. Een deelnemer die een hindernis springt of een poging doet om een hindernis te springen of die 
door de aankomstlijn gaat met een stormband die niet correct vastgemaakt is, zal uitgesloten 
worden. 

 

Artikel 2115 - Optoming 
Zie FEI Reglement 
 

Artikel 2116 - Inschrijvingen. 
Alle inschrijvingen voor nationale wedstrijden dienen te gebeuren via het online systeem of bij de 
Liga waarbij de ruiter is aangesloten.  
De betaling van de inschrijving dient eveneens geregeld te worden via het online systeem of bij de 
Liga waar de ruiter is aangesloten. 
Meer informatie betreffende de modaliteiten voor inschrijvingen en betalingen kan U bekomen bij 
uw Liga en zal tevens gepubliceerd worden in het tijdschrift van uw Liga. 
 

Voor hun inschrijvingen dienen de ruiters rekening te houden met volgende bepalingen: 
 De inschrijvingen dienen te gebeuren voor de sluitingsdatum vermeld in het voorprogramma. 

Na de sluitingsdatum zullen geen inschrijvingen aanvaard worden (behoudens 3 wild card 
mogelijkheden voor de organisator voor ruiters die nog niet zijn ingeschreven – betaling van 
deze inschrijvingen ter plaatse). Inschrijvingen ter plaatse zijn toegelaten indien niet anders 
vermeld is op de website (betaling van deze inschrijvingen ter plaatse aan driedubbel tarief). 

 Annulaties en wijzigingen van inschrijvingen kunnen tot en met de maandag voor de 
wedstrijd. Nadien worden geen wijzigingen meer aanvaard zelfs niet met voorlegging van 
attesten van dierenartsen of geneesheren. Enkel de annulatie van de inschrijvingen van een 
ruiter die ondertussen een internationale selectie (niet op uitnodiging!) ontvangen heeft 
zullen aanvaard worden. Wijzigingen en annulaties kunnen enkel doorgegeven worden aan 
de Liga bij dewelke de ruiter is aangesloten. 

 De startlijsten zullen vanaf de dinsdag van de week tijdens dewelke de wedstrijd plaats vindt 
beschikbaar  zijn  op  de  websites  van  KBRSF  en  Liga’s. 

 

Ter plaatse zijn nog volgende zaken toegelaten: 
 Wijziging van ruiter (de betaling van de inschrijvingen blijft echter ten laste van de 

oorspronkelijk  ingeschreven  ruiter)  tegen  betaling  van  €  6,00  per  wijziging. 
 Wijziging  van  pony  tegen  betaling  van  €  6,00  per  wijziging. 
 Wijziging van proef wordt beschouwd als een inschrijving ter plaatse (betaling van deze 

inschrijvingen ter plaatse aan driedubbel tarief ter plaatse). 
 3 wild card mogelijkheden voor de organisator voor max. 3 dezelfde  ruiters voor de ganse 

wedstrijd die nog niet zijn ingeschreven in de wedstrijd. Deze wild card is strikt persoonlijk en 
kan niet overgedragen worden (betaling van deze inschrijvingen aan het normale tarief ter 
plaatse). 

 Inschrijvingen ter plaatse zijn toegelaten indien niet anders vermeld op de website (betaling 
van deze inschrijvingen ter plaatse aan driedubbel tarief ter plaatse). 

 Rechtzetting van fouten bij de  verwerking  van  de  inschrijvingen  door  de  Liga’s  (indien  nodig  
betaling van deze inschrijvingen ter plaatse). 

 Wijziging van ruiter en pony is niet toegelaten. 
Alle andere zaken zijn niet toegelaten. 
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Opmerkingen: 
 De organiserende liga betaalt de prijzengelden uit aan alle ruiters (ook aan deze van de 

andere liga). De prijzengelden voor ruiters van de andere liga waarvan geen bankrekening 
bekend is worden door de organiserende liga doorgestort aan de liga van de ruiter. Deze liga 
dient de ruiter te contacteren teneinde het prijzengeld over te maken en de gegevens in de 
computer aan te vullen. 

 Schulden van ruiters worden ter plaatse geïnd. Er wordt een administratieve kost 
aangerekend  van  €  50  voor  een  licentie  en  €  25  voor  een  immatriculatie  die  niet  in  orde is. 

 Door het organisatiecomité uitgenodigde buitenlandse ruiters die over een toelating 
beschikken  van  hun  NF  dienen  een  weekendlicentie  te  betalen  (100€)  en  de  inschrijvingen  ter  
plaatse te betalen. Het gewonnen prijzengeld wordt hun ter plaatse uitbetaald. 

 

Artikel 2117 – Prijzen . 
 

Voor 9 eerst geklasseerde volgens tabel KBRSF: 
80 cm 170 € 110 cm 260 € 
90 cm 210 € 115/120 cm 280 € 

100 cm 240 € 125/130 cm 300 € 
Volgprijzen = prijs van 9e geklasseerde 
 

1. In iedere proef een beker aan de eerste geklasseerde en erelint en stalplaat aan al de 
geklasseerde. 

2. De geldprijzen worden toegekend in verhouding van een prijs per vier gestarte deelnemers 
(uitgezonderd de buiten rangschikking). Prijzen in natura kunnen worden toegekend volgens 
de wens van de organisator. 

3. Bij de prijsuitreiking in de piste moeten minimum vier geklasseerde zijn(erelinten en 
stalplaten) ongeacht het aantal deelnemers. 

 

Artikel 2118 - Deelneming aan de proeven. 
1. Een pony niet in het bezit van een officieel metinggetuigschrift mag aan geen enkele proef 

deelnemen. 
2. Van zodra zij te pony zitten, zijn de deelnemers eraan gehouden de jachtkap of een andere 

hoofdbescherming te dragen, correct vastgehecht met stormband  met minstens drie 
bevestigingspunten  

3. Elke Pony mag maximum aan 2 proeven, waarvoor hij toelating heeft,  per dag deelnemen. Een 
proef in 2 omlopen telt voor een proef. 

4. Een deelnemer mag niet meer dan 3 pony's per proef berijden.  
5. Een paar deelnemer/pony mag naar verlangen naar een hogere categorie overgaan uitgezonderd 

pony's 1.17m, 1.27m, 1.38m behoudens toelating van de Commissie Springen KBRSF. 
6. Een pony mag, tijdens een zelfde wedstrijd, niet deelnemen aan een pony proef en een 

paardenproef. 
7. De  pony's  die  aan  de  T.A  /  T.T  proeven  pony’s  deelnemen, zijn niet toegelaten aan de proeven  

T.A / T.T paarden. 
8. De F.E.I pony's hebben uitzonderlijk het recht deel te nemen aan Juniors 1m 20 proeven. Enkel in 

de officiële proeven vermeld in de selectiecriteria kunnen punten verzameld worden om in 
aanmerking te komen voor een internationale selectie. De selecties voor internationale 
wedstrijden gebeuren volgens de regels vastgelegd door de Commissie Springen van de KBRSF. 
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De deelname aan Internationale Wedstrijden zal niet worden toegestaan tijdens 
Kampioenschappen, Bekers en Finales van Pony-Trophy’s. 

9. De  pony’s  mogen  niet  deelnemen  aan  een  paardenproef    indien  dezelfde  dag  er    proeven  voor  
pony's in hun stokmaat en categorie voorzien zijn. 

10. De pony's die aan een proef deelnemen mogen, tijdens de wedstrijd, alleen maar door de 
deelnemers waarmee ze ingeschreven zijn bereden worden en mogen in de paddock geen 
enkele hindernis overschrijden van een zwaardere moeilijkheid dan deze van de proef. 

11. De pony's mogen deelnemen aan twee proeven per dag, opeenvolgende of niet, die open staan 
voor hun stokmaat. Gedurende de zelfde wedstrijd mag een pony door twee verschillende 
ruiters bereden worden voor zover hij in dezelfde categorie blijft en in alle geval niet in dezelfde 
proef. 

12. De jury van de wedstrijd mag een gevaarlijke pony van het terrein en van de paddock doen 
verwijderen.  

13. De ruiters en de pony's die deelnemen aan de proeven van 1m15 en hoger tijdens eenzelfde 
wedstrijd zijn niet toegelaten in de proeven van 80cm en 90 cm in het kader van dezelfde 
wedstrijd, behoudens buiten wedstrijd. 
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HOOFDSTUK V - Reglementen  “Tornooi  van  de  Toekomst  – Pony challenge -F.E.I.- Pony  Trophy  ” 
 
Artikel 2119 - Tornooi van de Toekomst - T.A / T.T en Pony-Challenge. 
1.  Deelnemers: Tornooi van de Toekomst:  van 8 tot 14 jaar. 
  Pony-Challenge:   8  tot 16 jaar 
2.  Pony’s: zie hierboven. 
3. 1. Kwalificatie proeven: op het voorprogramma van deze proeven moet de  
              melding: Kwalificatie T.A/T.T of  Kwalificatie Pony-challenge vermeld zijn. 
              Een proef per wedstrijddag.  
              Uiterste datum: begin november. 

    Proeven: zie art. 2111.6 
2. In elke kwalificatie proef zullen de punten als volgt toegekend worden: aan de eerste: het 

aantal starters +1, aan de tweede: het aantal starters -1, aan de derde: één punt minder 
dan de tweede enz. In geval van ex-aequo zullen de punten van de plaats toegekend 
worden. 

3. De beste resultaten van 50% van het aantal kwalificatieproeven (afgerond naar boven) 
komen in aanmerking voor de finale. 

4. FINALE - OPEN 
1.  De deelneming aan de finale is noodzakelijk om aan de eindrangschikking deel te nemen. 
2.    Barema A op chrono + 1 barrage op chrono (238.2.2. )  
3.    De punten worden op de zelfde manier toegekend als voor de kwalificatieproeven maar 

zijn verdubbeld. 
4. De eindrangschikking wordt bepaald door optelling van de behaalde punten in de finale 

en het totaal van de punten behaald in de kwalificatie proeven. In geval van ex-aequo zal 
de rangschikking van de finaleproef de winnaar bepalen. 

5. De startorde voor de finale zal de omgekeerde orde zijn van het voorlopige klassement 
opgemaakt op basis van punten 3.2 en 3.3 van hierboven. 

6. Voor de pony-challenge moeten de combinaties deelnemen aan de finale van  
de hoogste reeks waaraan zij hebben deelgenomen en waar zij zich in de .rangschikking 
voor de finale, binnen de eersten bevinden ( 25% van het aantal deelnemers).  De 
anderen hebben de keuze, ofwel in die reeks blijven ofwel één reeks lager starten met 
behoud van de punten behaald  in deze lagere reeks.  

 
Artikel 2120 - F.E.I. 
1. Deelnemers: van 12 tot 16 jaar. 
2. Pony’s: zie Art 2118 - 13 
3. 1.  Kwalificatie proeven: Op het voorprogramma van deze proeven moet de 
                    melding "Kwalificaties F.E.I" bepaald zijn. Een proef per wedstrijddag –  
                    Uiterste datum - Begin november. 

Proeven: zie Art 2111 - 6 
2.  In elke kwalificatieproef worden de punten op de zelfde manier als in de Tornooi van 

de Toekomst toegekend. 
3.  Idem als in de Tornooi van de Toekomst. 

4.  Finale - Open  
1. De deelneming aan de finale is noodzakelijk om aan de eindrangschikking deel te 

nemen. 
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2. Barema A op chrono + barrage op chrono (238.2.2)- Hoogte 1.25/1.30 m Snelheid 350 
m / min. 

3. De punten worden op de zelfde manier toegekend als voor de kwalificatieproeven 
maar zijn verdubbeld. 

4. De eindrangschikking wordt bepaald door optelling van de behaalde punten in de 
finale  en het totaal van de punten behaald in de  kwalificatie proeven.  

                    In geval van ex-aequo zal de rangschikking van de finaleproef de winnaar  
                  bepalen. 
            5.          De startorde voor de finale zal de omgekeerde volgorde zijn  

             klassement  opgemaakt op basis van punten 3.2 en 3.3 van hierboven 
 
Een pony mag slechts aan één finale deelnemen (T.T ,F.E.I  of Pony-Challenge) 
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HOOFDSTUK VI – KAMPIOENSCHAP EN BEKER 
 
Artikel 2121 - Kampioenschap van België 
1.  Voorbehouden aan deelnemers van Belgische nationaliteit, tussen 9 en 16 jaar, eigenaar van 

een geldige licentie die geïmmatriculeerde pony's berijden in overeenstemming met de R.O.I. 
2.  Elke deelnemer mag twee pony's berijden in de kwalificatieproeven maar één enkel in de 

finale. 
3.         De organiserende liga neemt de betaling van de prijzen ten laste zoals bepaald in  
            artikel 2117   
4.         De organisator moet aan de organiserende liga een supplement van 500 €   
            betalen. 
5  Proeven  en  Barema’s   
     1ste  Proef:  Barema A - zonder chrono (Art. 238.1.1)  
     2e   Proef:  Barema A - zonder chrono (Art. 238.1.1),  
             3de Proef : Finale : Barema A in twee manches (2° manche over verkorte omloop) 
                                zonder chrono (Art273.3.2) 
            Barrage uitsluitend voor de medailles van het kampioenschap in geval van 
            ex aequo over de vier omlopen. De barrage gaat over een verkorte omloop van de 
 tweede manche van de finale. 
 

Een  troostingsproef  dient  verplicht  te  worden  georganiseerd  voor  de  pony’s  die  niet  deelnemen  aan  
de finale. Deze kan ingelast worden in een proef die al voorzien was in het voorprogramma. 
Een combinatie die zich terugtrekt na de eerste proef mag inschrijven voor een andere proef vanaf 
de volgende dag. 
 
6. Hindernissen / snelheid / startorde 
 
1e Proef    Barema  zonder chrono   238.1.1 
Categorie Hindernissen Hoogte 

Min-Max. 
Rivier 
Max. 

Combinaties. Snelheid Deelnemers 

Pony’s 10 à 12 +/- 1.25 3.30m 1 of 2 dbl 350m/min Allen 

 

2e Proef Barema A  zonder chrono 238.1.1. 
Categorie Hindernissen Hoogte 

Min.-
max. 

Rivier Max. Combinaties Snelheid Deelnemers 

Pony’s 10 à 12 1.25/ 
1.30 

3.30m 2db   of 
1db+1tri 

350m/min Allen 

 
3e Proef  Finale : Barema A 2 Manches (273.3.2).(Zonder chrono) 
Categorie Hindernissen Hoogte 

Min - 
Max. 

Rivier  
Max. 

Combinaties. Snelheid Deelnemers 

Pony’s 10 à 12 1.30 3.30m 2db   of 
1db+1tri 

350m/min 16** 

** + eventueel de ex aequo  ’s op de 16de plaats. 
 



 12 

7.  Toekenning der punten 
     1ste en 2de proef Barema A zonder chrono: De punten behaald over beide  
     omlopen  worden  samengeteld 
     Finale: 
  De punten behaald in beide omlopen worden bijgevoegd aan de punten behaald  
     in de twee eerste proeven. 
     
8. Startorde 

1. Eerste kwalificatieproef:  
      Bepaald door loting. Het eerste gedeelte van de startlijst bevat de  deelnemers 
      ingeschreven  met  2  pony’s.    Ten  laatste    1  uur  voor  het  begin  van  de  proef    mag  de   
      deelnemer de pony aanduiden waarmee hij als eerste zal starten.  Het tweede  
      gedeelte van de startlijst bevat de deelnemers ingeschreven met 1 pony en zij die 
      ingeschreven      zijn    met  2  pony’s    met  hun  tweede  pony  niet  aangeduid  voor  het 
      eerste gedeelte. 
2. Tweede kwalificatieproef :  
      Omgekeerde volgorde van de uitslag van de eerste proef. In geval van ex aequo zal 
      de  volgorde van de eerste proef gevolgd worden. 
3. Finale:   1ste manche:  omgekeerde volgorde van de klassering na de twee  

                                         kwalificatieproeven. 
                 2de manche:  omgekeerde volgorde van het voorlopige klassement van het  
              kampioenschap ( t.t.z.. Na de twee kwalificatieproeven en de  
                                          eerste  manche van de finale.)  
  9. Prijzen 
       

1°Proef 2° Proef Finale Troosting 
Geen 

prijzen 
Geen 

prijzen 
1400 Euro 

te verdelen onder de finalisten 
Naargelang hoogte proef 

100/110 
      De inschrijving is forfaitair. Ze bevat: 1° proef + 2° proef + finale of  
    De troosting. Het tarief is max.:165 Euro box inbegrepen 
          
   10. Diversen 

1. De pony's die aan het kampioenschap deelnemen zijn uitgesloten aan de andere proeven 
van de wedstrijd (uitzondering zie punt 4). 

2. Een pistebouwer erkend door de K.B.R.S.F.(min N1) voorgesteld door de inrichter van de 
wedstrijd. De commissie springen kan een  technisch afgevaardigde aanduiden voor het 
kampioenschap. 

3. Gedurende het Ponykampioenschap van België mogen de ruiters die tijdens het 
kalenderjaar deelgenomen hebben aan ponywedstrijden niet aan buitenlandse 
ponywedstrijden deelnemen. 

4. De inschrijvingen voor de proeven geschieden bij Liga waarbij de ruiter is aangesloten voor 
de sluitingsdatum aan de forfaitaire prijs voor kwalificatieproeven, finale of troostproef. 
Het bedrag van de inschrijving, box  (max 165€) inbegrepen. zal op het voorprogramma 
vermeld zijn. 

5. Gedurende het kampioenschap mag geen andere nationale of internationale pony-wedstrijd 
ingericht worden. 
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6. Voor alle punten die niet voorzien zijn in het huidige reglement, zal de jury de beste 
aangepaste beslissingen nemen, zich steunend op de reglementen van de K.B.R.S.F. en 
F.E.I. 

7. Om deel te kunnen nemen aan het Kampioenschap dienen de ruiters voorafgaandelijk 
minstens 2 omlopen T.T. of F.E.I. verreden hebben met maximaal 12 strafpunten tijdens 
het lopende en/of het voorgaande jaar. 

8. De  pony’s  die  deelnemen  aan  het  kampioenschap  moeten  voor  de  duur  van  het 
     kampioenschap ter plaatse blijven. De FEI reglementering in dit verband is van  
     toepassing. 
 

Artikel 2122 - Beker van België 
1. Voorbehouden aan deelnemers tussen 9 en 16 jaar, met geldige licentie met  
          geïmatriculeerde pony's van Max. 1.48 m die minstens 5 jaar oud zijn. 
2. Wedstrijd van 2 tot 3 dagen. 
3. Proeven: 

1ste Proef: Barema A op tijd + barrage op tijd (238.2.2) 
Halve - finale: Barema A op tijd. (238.2.1) 

      Finale: Barema A 2 manches op chrono (273.3.3) 
4. Het aantal deelnemers voor: 
 - Halve finale :  alle combinaties behalve zij die uitgesloten werden of  opgaven. 
 - Finale: Max. 50 % van de deelnemers en min. 16 deelnemers (+ de ex aequo ’s) 

In  de  finale  maximum  2  gekwalificeerd  pony’s  per  ruiter.   
Een deelnemer die in de eerste of tweede proef uitgesloten wordt mag vanaf de volgende dag 
deelnemen aan een andere proef. 

5. Punten: 1ste proef en ½ finale . De eerste krijgt de punten gelijk aan het aantal deelnemers +1,    
de tweede  -1  de derde –2 enz. 

6. Een troostingsproef moet verplichtend voorzien worden voor de pony's die niet 
          in aanmerking komen voor de finale. 
7. De winnaar van de finale is de winnaar van de BEKER VAN BELGIË. 
8. Voor alle punten die niet voorzien zijn in het huidige reglement zal de jury de beste  
          aangepaste beslissingen nemen, zich steunend op de reglementen van de K.B.R.S.F.  
          en F.E.I. 
9. Tijdens de Beker van België mogen de ponyruiters niet aan buitenlandse 
          ponywedstrijden deelnemen. 
10. De  organisator  kan  vragen  dat  de  pony’s  die  deelnemen aan de beker ter 
         plaatse blijven.  Indien  de  pony’s  ter  plaatse  moeten  blijven  is  de  FEI 
         reglementering van toepassing.   
 
 
HOOFDSTUK VII - SELECTIES EN DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 
 
Zie specifiek reglement gepubliceerd op www.equibel.be  

http://www.equibel.be/

