Belgisch wedstrĳdreglement 2020
1. Algemene bepalingen
Dit wedstrĳdreglement is geldig voor alle in België door het BSĲP vzw erkende wedstrĳden en
evenementen.
Dit reglement is geldig vanaf het eerste moment dat de ruiter en/of zĳn paard arriveert op het
wedstrĳdterrein tot het moment dat de ruiter en/of zĳn paard het wedstrĳdterrein gedurende het
evenement voor de laatste maal verlaat. De regels zĳn geldig op het gehele wedstrĳdterrein.
Tenzĳ anders kan worden aangetoond, is de ruiter ten allen tĳde verantwoordelĳk voor het paard
waarmee hĳ deelneemt.
Voor alle Belgische wedstrĳden gelden de regels van het op dat moment geldige “FEIF rules and
regulations” (de internationale reglementen van de FEIF) aangevuld met nationale bepalingen uit dit
reglement.
Bĳ alle door het BSĲP vzw goedgekeurde wedstrĳden dient eerlĳk en vriendschappelĳk gedrag voorop te
staan.
De deelnemers verplichten zich tot een correcte behandeling van de paarden zowel binnen als buiten het
wedstrĳdterrein.
De deelnemers dienen zich tĳdens de wedstrĳdonderdelen onvoorwaardelĳk aan het oordeel van de jury
te onderwerpen.
2. Paarden/veterinaire regels
Op Belgische wedstrĳden mogen enkel paarden meedoen die correct zĳn ingeschreven in Worldfengur.
Op alle evenementen behoort een dierenarts oproepbaar te zĳn. De dierenarts is verantwoordelĳk voor
gezonde omstandigheden en het welzĳn van de paarden die deelnemen.
De deelnemende paarden dienen vrĳ te zĳn van infecties en besmettelĳke ziektes en dienen uit een
ziektevrĳ bestand te komen. De paarden dienen gevaccineerd te zĳn volgens de eisen van de FEIF. Indien
een paard naar de mening van de meerderheid van de juryleden of de aanwezige dierenarts niet fit
genoeg wordt bevonden om deel te nemen kan de voorzitter van de jury besluiten tot een veterinaire
controle. De beslissing om deel te mogen nemen ligt bĳ de dierenarts en is bindend. Er is geen beroep
mogelĳk.
3. Disciplinaire maatregelen
Arbitraire en disciplinaire maatregelen met betrekking tot ruiters zĳn geregeld in het “FEIF rules and
regulations”.
Onbehoorlĳk gedrag kan met disciplinaire maatregelen worden bestraft. Indien het voorval als zeer
ernstig beschouwd wordt, kan op verzoek van een jurylid of de vertegenwoordiger van de
wedstrĳdorganisatie de Commissie van Beroep bĳeen worden geroepen. Deze kan dan besluiten de
betrokkene te diskwalificeren voor 1 wedstrĳd, te berispen of te schorsen. Van het gebeuren moet ter
plaatse schriftelĳk verslag worden gedaan aan de sportcommissaris of zĳn vertegenwoordiger.
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Dit besluit moet ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het bestuur, dat binnen twee weken uitspraak
moet doen. Het bestuur bericht dan alle belanghebbenden (ook de FEIF sportleader).
In België worden de ruiters voor de Commissie van Beroep aangewezen door loting. Dit gebeurt voor
aanvang van het evenement door de overige leden van de Commissie van Beroep. De Commissie van
Beroep is daarmee als volgt samengesteld:
* de wedstrĳdleider of zĳn vertegenwoordiger;
* de voorzitter van de jury;
* de sportcommisaris (indien aanwezig), of zĳn ter plaatse bevoegde vertegenwoordiger;
* 2 ruiters, deze ruitervertegenwoordigers worden, door middel van loting, uit de deelnemerslĳst
aangewezen, vóór aanvang van de wedstrĳd. Deze dienen minstens 18 jaar oud te zĳn en in te stemmen met
hun aanwĳzing.
4, Kledĳ
Dit is hoofdzakelĳk ook opgenomen in het” Feif Rules and Regulations”.
Voor Belgische wedstrĳden verplichten de ruiters zich tot het dragen van de volgende kleding:
* rĳlaarzen en rĳbroek of jodphur en jodphurlaarzen;
* in de Sportklasse A en B: rĳjasje
* in de Sportklasse C en D/Vrĳe Tĳdsklasse en Jeugd Klasse: rĳjasje, Ĳslandse trui, of verenigingstrui.
* in telgangproef, telgangren, cross, galopren: bovenstaande of een informeel, maar geschikte kledĳ
* helm, gecertificeerd met het volgende nummer: CE/EN-1384
Er mag met één zweep gereden worden. De lengte van de zweep, inclusief slag, mag niet langer zĳn dan
120 cm. Tenzĳ duidelĳk vermeld is bĳ de proefbeschrĳving dat een zweep niet toegelaten is.
Ten aanzien van alle kleding geldt dat zĳ veilig, geschikt, netjes, passend en correct dient te zĳn. Veilig,
geschikt, respectievelĳk netjes, passend en correct betekent: Lange mouwen, bedekte schouders, body
reikend tot in of over de rĳbroek of jodphur (geen mouwloze shirts, geen naveltruitjes).
Bĳ extreme weersomstandigheden, kan het hoofd van de jury in overleg met de andere juryleden,
beslissen om hiervan af te wĳken. Bv. Rĳden zonder jasje bĳ warm weer.
5. Soorten wedstrĳden
Het BSĲP onderscheidt de volgende soorten wedstrĳden:
Categorie 1: Oefenwedstrĳd
Categorie 2: Sportwedstrĳd
Categorie 3: World ranking wedstrĳd
Categorie 4: Belgische Kampioenschappen (BK)
Gæðingakeppni
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6. Sportklassen
De volgende klassen worden onderscheiden:
Sportklasse A: T1, T2, V1, F1, P1, P2, P3, PP1,
Sportklasse B : T3, T4, V2, F2, PP2,
Sportklasse C : T5, T6, V3, F3,
Sportklasse D of Vrĳe tĳdsklasse: T7, T8, V4, V5, V6,
Jeugdklasse: Alle proeven met “Y” erachter.
7. Startgerechtigd
Combinaties zĳn startgerechtigd:
In de Sportklasse D of Vrĳe tĳdsklasse: alle combinaties
In de Sportklasse C: alle combinaties;
in de Sportklasse B: alle combinaties voor zover zĳ nog niet driemaal de kwalificatiedrempel voor
sportklasse A hebben behaald. (zoals beschreven onder art 8)
in de Sportklasse A de combinaties die tenminste eenmaal de kwalificatiedrempel hebben behaald. (zoals
omschreven onder art 8)
In de overige proeven zĳn alle combinaties startgerechtigd, tenzĳ door een wedstrĳdorganisatie aanvullende
regels worden gemaakt, welke vooraf door de sportcommissie moeten worden goedgekeurd.

8. Kwalificatie Sportklasse A
De sport A punten kunnen gereden worden in alle Sport B proeven en soloproeven (Sport A, en eventueel
sport B).
De kwalificatiedrempel wordt jaarlĳks vastgesteld door het bestuur op voordracht van de
sportcommissie.
Een combinatie kan de kwalificatiedrempel behalen op alle World ranking wedstrĳden in binnen en
buitenland. Enige uitzondering hierop zĳn de zogenaamde “kwalificatiewedstrĳden” zoals omschreven in
het sportreglement van het NSĲP, deze gelden ook indien deze geen worldranking status bezitten, dit
enkel indien deze door het NSĲP goedgekeurd zĳn.
De geldigheid van deze sport A punten is 2 jaar, en word geteld vanaf de datum dat de drempel gereden
is. Indien binnen deze periode niet nogmaals de sport A drempel gereden wordt, vervalt het recht om te
starten in sport A proeven.
Kwalificatie voor T1 en T2 kan gebeuren zowel via T3 als T4.
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9. Leeftĳdsklassen
Wedstrĳdorganisaties zĳn vrĳ om proeven op te delen in jeugd- en volwassenen klassen.
Jeugdproeven kunnen gestart worden vanaf 6 jaar tot 21 jaar.
10. Belgisch Kampioenschap
Jaarlĳks organiseert het BSĲP of een door het BSĲP aan te wĳzen wedstrĳdorganisatie een meerdaagse
wedstrĳd waarbĳ in een aantal wedstrĳdonderdelen en klassementen de titel "Belgisch Kampioen" kan
worden behaald.
In de volgende proeven kan de titel Belgisch Kampioen worden behaald:
* In alle Sport A proeven en eventuele klassementen hierop van toepassing
* In alle Sport B proeven en eventuele klassementen hierop van toepassing
* In alle Sport C proeven
* In alle Sport D (vrĳe tĳd) proeven
* In de jeugdproeven, dit wordt voordien door de organisatie bekend gemaakt welke proeven apart voor
jeugd ingedeeld worden
* Gaedingakepni proeven
Er kunnen eventueel nog extra proeven uitgeschreven worden, zoals bv. Tolt in harmony, trail, … dit
dient echter in samenspraak te gebeuren tussen de organisatie en het BSĲP, en goedgekeurd te worden
door het bestuur, en dit dient voordien bekend gemaakt te worden.
Welke proeven en klassementen er worden uitgeschreven op het BK, gebeurt in samenspraak tussen de
organisatie en het BSĲP. Wel word aangewezen om de gangbare ovaalbaanproeven zeker uit te schrĳven.
En eventueel aan te vullen met extra proeven. Dit word vooraf bekend gemaakt en uiteraard kunnen
enkel op de uitgeschreven proeven titels gewonnen worden.
Met betrekking tot het Belgisch Kampioenschap gelden de volgende beperkingen:
Het Bestuur van het BSĲP. kan kwalificatie-eisen vaststellen voor deelname aan de Belgische
Kampioenschappen. Deze kwalificatie-eisen worden op voordracht van de sportcommissie vastgesteld en
worden gepubliceerd vóór 1 april van het desbetreffende jaar.
Belgisch Kampioen kan slechts worden de combinatie waarvan de ruiter aan de volgende voorwaarden
voldoet:
* het hebben van de Belgische nationaliteit, of:
* het minimaal een jaar voorafgaande aan het evenement ingeschreven zĳn in een Belgische gemeente.
Om aanspraak te kunnen maken op de titel Belgisch kampioen dien je minstens het lopende jaar lid te
zĳn van het BSĲP.
Buitenlandse combinaties kunnen geen aanspraak maken op de titel "Belgisch Kampioen", wel kunnen zĳ
het BK meerĳden.
Een proef wordt uitsluitend uitgeschreven bĳ minimaal 3 deelnemers.

BSĲP vzw / SBCI asbl - Wouwerstraat 48 - 2480 Dessel
0491 59 41 36 - info@bsĳp.be - www.bsĳp.be

11. Prĳsuitreikingen
Volgende kleuren worden geadviseerd voor de rozetten:Belgisch kampioen: Belgische driekleur
Plaats 1: Geel
Plaats 2: Rood
Plaats 3: Wit
Plaats 4: Blauw
Plaats 5: Groen
12. Wereldkampioenschap
Om de twee jaar wordt onder supervisie van de FEIF het WK georganiseerd. Hiervoor stelt België ook
telkens een equipe samen. Afhankelĳk van de plaatsen die door de FEIF toegewezen worden.
Hiervoor wordt tĳdig een apart selectiereglement opgesteld en bekendgemaakt.
Ook wordt hier telkens een chef d’ equipe voor aangesteld.
13. Youth Cup, MEM en andere internationale evenementen

Voor alle andere internationale evenementen kan België ook een equipe uitsturen, afhankelĳk van de
door de FEIF toegewezen plaatsen.
Hiervoor zal telkens ook tĳdig een aparte selectieprocedure voor opgemaakt worden.
Indien nodig kan ook hier een chef d’equipe voor aangesteld worden.

14. Slotbepaling
In situaties waarin zowel de guidelines van de Feif, als dit reglement niet voldoen, beslist het bestuur van
het BSĲP.
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