VOORPROGRAMMA MENWEDSTRIJD CAN
AVANT-PROGRAMME CONCOURS D'ATTELAGE CAN
Deze wedstrijd is onderhevig aan de Statuten, het huishoudelijk reglement en het algemeen reglement K.B.R.S.F., alsook het
dierengeneeskundig reglement.
Dit reglement beroept zich op alle technische gegevens van het FEI-reglement over de menproeven met uitzondering van de regels die in de
laatste versie van de Belgische aanpassingen gepreciseerd zijn.
Bij onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden is het aan de Jury om op een sportieve manier een beslissing te nemen die zo nauw
mogelijk aanleunt bij dit reglement, de FEI-reglementen, het algemeen reglement van de K.B.R.S.F. en het dierengeneeskundig reglement
FEI.
Door zich in te schrijven voor een wedstrijd aanvaardt de deelnemer de reglementen. Worden geacht het reglement te kennen en zich totaal
te onderwerpen aan alle beschikkingen die het bevat: "Alle personen aangeduid door art. 126 A.R. K.B.R.S.F.

Wedstrijd te / concours à 9550 Herzele
Datum / Date: 28/04/2019
Adres wedstrijdterrein / Adresse terrain de concours : Lindestraat 9550 Herzele
CAN
CAN
BK / CB
Type wedstrijd / Type de concours:
Indoor / Outdoor
Categorieën / Catégories :
1 – 2 – 4 – T pony - poney
1 – 2 – 4 - T paard - cheval
trekpaarden- traits
Children
Juniors
jonge paarden
Para
PROGRAMMA/ PROGRAMME
MARATHON

DRESSUUR / DRESSAGE

VAARDIGHEID / MANIA

CM

D/J1



















/

D/J2



















/

D/J3



















/ 

Veterinaire keuring Ja / neen op -Bijzonderheden specifiek aan deze wedstrijd mbt reglement : soort koets
ORGANISATIE / ORGANISATION:
Contactpersoon /
Contact :
Adres/Adresse:
tel :

GEES Erik
0475/849871

Materiaalmeester Danny De Bruyn
Te contacteren ten laatste zes weken voor het concours
TD / DT :
Pieter Coudyzer
Voorzitter jury / Président jury :
Pieter Coudyzer
Juryleden : membres du jury :
Naam
Telefoon
E-mail

e-mail : menvereniging.egmontételenet.be

Dierenarts / Vétérinaire:
Rekenkamer / Bureau de calcul :
Parcoursontwerper / Chef de piste :
Steward :
Dokter / rode kruis :
Hoefsmid / maréchal-ferrant :

I. Van Hecke (stand-by)
Michel Pirotte
Wilfried Blockx

INSCHRIJVING / INSCRIPTION :Ten laatste op /Avant le :15/04/2019 bij de VLP / à la LEWB / online via equibel MAX 55
deelnemers CAN +CAV
STALLING PAARDEN / ECURIES CHEVAUX :
Aanwezig – niet aanwezig
prijs per box/weekend - prix /boxe/week-end € :
afmetingen boxen : dimensions boxes :
adres stallingen / adresse écuries :
Te betalen aan organisator op rekening / payer à l'organisateur au compte : BE
ten laatste op / avant le :
beschikbaarheid water / stro / hooi / houtsnippers ja/neen betalend
OPMERKINGEN / REMARQUES:


220 V disponible / beschikbaar :



Betalend / payant



petite restauration / versnaperingen



2de deelname mogelijk / 2eme participation possible:



Sanitair



Douches

ja / oui

neen / non

ja / oui

neen / non

ja / oui

neen / non

ja / oui

neen / non

ja / oui

neen / non

ja / oui

neen / non

Autres remarques / andere opmerkingen:
PROEVEN / EPREUVES:





afzonderlijke presentatie / présentation non intégrée :
verkenning op / Reconnaissance le :
briefing : datum en uur :
oefenpistes / warm up : afmetingen

ja / oui
uur / heure :

A / DRESSUUR-DRESSAGE datum /date : 28/04/2019
Afmetingen piste :

100 * 40 m

/

80 * 40 m

Proeven / reprises de dressage :
CAN * : :1*A voor alle categoriën
CAN * en CAN *** : 1*A voor tandem pony , tandem paard , TP1, TP2, TP4
CHILDREN (11-14) : FEI Ch-P1
JUNIORS : (14-18) : FEI J&YD (FEI 4A)
PARA EQUESTRIAN : PE A ( FEI4) : ( CAN * en/et CAN***)

neen / non
gemotoriseerd of niet

CAV : FEI 4A
CAR : ??
CAN** / CAN*** : P1 : 3*B HP1
P2 : 3*B HP2 (11)
P4 : 3*B HP4(11)
H1 : 3*B HP1
H2 : 3*B HP2 (11)
H4 : 3*B HP4 (11)
B / MARATHON

datum /date :

Secties/ sections :

A+T+rust+B
AT+ rust + B
Warm up rust + B

Afstanden : distances
Snelheden / vitesse
Aantal hindernissen :
Poorten te nemen :
C / VAARDIGHEID-MANIABILITE of/ou COMBINED MARATHON/DERBY datum/date : 28/04/2019
Afmetingen piste / dimensions piste :
Aantal poorten
Speciale poorten / versmald:/ opties
Fout competitie met toegestane tijd
Combined marathon :
Vaccinatie regels :
6.1.2. Toelatingsvoorwaarden op wedstrijd 6.1.2.1. Het paard moet minimaal de primo-vaccinatie van het equine influenza
vaccin toegediend gekregen hebben (2 inspuitingen tussen 21 en 92 dagen). 6.1.2.2. Het voorgeschreven vaccinatieschema
moet gevolgd zijn. 6.1.2.3. Het paard mag niet minder dan 7 dagen voor aankomst op de wedstrijd gevaccineerd geweest
zijn. 6.1.2.4. Indien het vaccinatieschema niet correct gevolgd is, is het aan de terreinjury om een gepaste beslissing te nemen
aangaande deelname aan de wedstrijd of een andere sanctie. Hiervoor zijn de sanctioneringsmogelijkheden zoals
opgenomen in het DR van FEI van toepassing.
6.1.3. Samenvattende tabel
6.1.4. Administratie en certificatie De vaccinatiedetails voor equine influenza moeten opgenomen worden in het paspoort,
volgens volgende regels: • Alle equine influenza vaccinaties zijn toegestaan, als ze toegediend worden volgens de instructies
van de fabrikant en in overeenstemming met het reglementair opgelegde vaccinatieschema. • Alle vaccinaties moeten
toegediend worden door een dierenarts. • De gecertificeerde melding “The vaccination history of this horse is correct to date.
Last vaccination 00/00/00 (date)” mag gebruikt worden in het echt duplicaat om een te lange vaccinatiegeschiedenis samen te
vatten. Voor toegevoegde pagina’s mag de zin eveneens gebruikt worden, maar dan moeten deze afgetekend worden door

de KBRSF.
6.2. Andere vaccinaties Alle andere vaccinaties moeten vermeld worden op de correcte vaccinatiepagina’s van het paspoort.
Buiten de gangbare diergeneeskundige gebruiken zijn er dienaangaande momenteel geen reglementaire bepalingen in België.
Vaccinatie
Schema Deelname aan de wedstrijd
Primo-vaccinatie
1st vaccinatie : dag 0 2de vaccinatie : dag 21-92
Mag deelnemen 7 dagen na de tweede vaccinatie
Eerste booster Binnen de 7 maanden na de tweede vaccinatie van de primo-vaccinatie (behalve indien de primo-vaccinatie
plaatsvond voor 1 januari 2016)
Mag deelnemen voor 6 maanden en 21 dagen na de tweede vaccinatie van de primo-vaccinatie. Mag niet deelnemen binnen
de 7 dagen na de vaccinatie.
Boosters MINIMUM: binnen het jaar na de vorige booster vaccinatie. OM OP WEDSTRIJD TE GAAN : moet binnen de 6
maanden + 21 dagen na de laatste vaccinatie.
Moet gevaccineerd zijn binnen de 6 maanden en 21 dagen voor aankomst op de wedstrijd. Mag niet deelnemen binnen de 7
dagen na de vaccinatie.

