VOORPROGRAMMA MENWEDSTRIJD
wedstrijd te 9550 HERZELE
Datum: 28/04/2019
Adres wedstrijdterrein : Lindestraat 9550 Herzele
Type wedstrijd / Type de concours:
CAV
Categorieën / Catégories :
1 – 2 – 4 – T pony
trekpaarden
PROGRAMMA :

1 – 2 – 4 - T paard
jongeren

para

Dressuur + marathon + vaardigheid (A+B+C)
Dressuur + vaardigheid (A+C)
Dressuur + marathon (A+B)
Marathon + vaardigheid (B+C)
Dressuur + derby (A+MC)
Derby (CM)

ORGANISATIE :
Contactpersoon :
Adres:
tel :

GEES Erik
0475/849871

e-mail : menvereniging.egmont@telenet.be

TD :
Pieter Coudyzer
Voorzitter jury :
Pieter COUDYZER
Dierenarts:
stand by
Rekenkamer :
Michel Pirotte
Parcoursontwerper
Wilfried Blockx
Materiaalmeester ( reserveren 10 weken voor wedstrijd) : Danny De Bruyn
Kegelparcours/ mobiele hindernissen : // VLP
PROEVEN:
•
•

afzonderlijke presentatie:
verkenning op:

INSCHRIJVING:
deelname ja

ja

neen

uur:

Ten laatste op: max 55 deelnemers CAN +CAV op 15/04

STALLING PAARDEN:
prijs per box/weekend € :
adres stallingen:
Te betalen aan organisator op rekening:
ten laatste op:

BE

OPMERKINGEN:
•

220 V beschikbaar :

•

versnaperingen

•

2de deelname mogelijk:

•

Sanitair

• Douches
Andere opmerkingen:

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

bij de VLP

dubbele

Openingsuren wedstrjdsecretariaat
Autres remarques / andere opmerkingen:
goed officiële bord raadplegen voor opmerkingen van voorzitter jury, parcours, afstanden , toegestane tijd en
spoorbreedte
bij inschrijving deelnemers CAN*amateur : goed opgeven indien met marathon of presentatie koets wordt gereden
ivm startvolgorde vaardigheid
Deze wedstrijd is onderhevig aan de Statuten, het huishoudelijk reglement en het algemeen reglement Vlaamse
Liga Paardensport , alsook het diergeneeskundig 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., en waar
anders vermeld in onderstaande specifieke regels
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 VLP 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.

Paarden
• Min. 4 jaar oud voor alle categorieën
• Paspoort aanwezig op de wedstrijd en afgegeven vooraleer aanvang wedstrijd
en correct gevaccineerd
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 primovaccinatie 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.
•
• Gechipt
• Geregistreerd = gratis immatriculatienummer aanmaken 1-, 2-, 4-span paard, pony en trekpaard toegelaten

Atleet
• • Menbrevet niet verplicht , minimium Licentie is ten allen tijde L01
•
• Menschort en handschoenen tijdens A en C, helm en rugprotector in B verplicht.
Koetsen
Enkel 4-wielige koetsen, spoorbreedte min. 125
1 paard en 1 pony : 2 of 4 wielig /// marathon: altijd 4 wielig
Luchtbanden toegelaten
Nationaal koetsnummer of een nummer van het OC (organisator)
Mogelijkheden voor het Organiserend Comitee (OC):
kan samen worden georganiseerd met CAN*-amateur en/of CAN**-elite of afzonderlijk
1-daagse of 2-daagse wedstrijd naar keuze OC - data van de afzonderlijke deelproeven indien voorkomend:
Dresssuur:
Marathon:
Vaardigheid:
Combined Marathon:
Plan terreinindeling:
inrijpistes afmetingen :
Proef A (dressuur)
- dressuurproef CAV 2019
- dressuurproef mag discreet voorgelezen worden door de groom
- min. 1 jury , maar liefst 2
- afmetingen piste:
Proef C (Vaardigheid)
- afmetingen piste: +/- 120*60
- Poortbreedte : afhankelijk van categorie
Enkelspan paard
160 cm
Dubbelspan paard 170 cm
Tandem paard
170 cm
Vierspan paard
190 cm
Enkelspan trekpaard 160 cm
Dubbelspan trekpaard 170 cm
Enkelspan pony
160 cm
Dubbelspan pony 160 cm
Tandem pony
170 cm
Vierspan pony
170 cm
- Aantal poorten:

( max 20 )

- Speciale poorten / opties:
- Meervoudige hindernissen :
- Snelheid : 200 m/min vierspan: 210 m/ min andere categorieën
Proef CM (Derby) bij format CM alleen: twee manches toegestaan, varianten op CM - hindernissen : na goedkeuring
voorzitter jury ( toe te passen reglement : altijd consulteerbaar op officiële bord)
- Max. 3 hindernissen met 4 poorten/hindernis (A-D) + max 1 multipel kegelhindernis ( open of gesloten) A-B-C-D
- Poortbreedte afhankelijk van categorie :
Enkelspan paard
160 cm
Dubbelspan paard 170 cm
Tandem paard
170 cm
Vierspan paard
190 cm
Enkelspan trekpaard 160 cm
Dubbelspan trekpaard 170 cm
Enkelspan pony
160 cm
Dubbelspan pony 160 cm
Tandem pony
170 cm
Vierspan pony
170 cm
- bevlagging mag op de kegel zelf
- lengte parcours max. 800 m
- 8 à 12 poorten
- gejureerd volgens toegestane tijd + strafpunten ( = idem CAN) - snelheid 210 m / min
- andere formats/ jurering mits toestemming voorzitter jury/technisch afgevaardigde en mits opgenomen in dit
voorprogramma

