Reglement JumpingCross

VOORWOORD
Voor JumpingCross is het nationaal eventingreglement van de KBRSF van toepassing.
Alle uitzonderingen op dit reglement werden hieronder samengevat, hiervoor werd dezelfde
nummering gehanteerd als in het nationaal eventingreglement.
JumpingCross is een flexibel formaat met als doel te trainen in wedstrijdvorm en ervaring op te
doen ter voorbereiding van een wedstrijd met klassement. De ruiters dienen altijd attent te zijn
andere combinaties niet te storen.

HOOFDSTUK 3 ADMINISTRATIE VAN WEDSTRIJDEN
Art. 505 KALENDER EN VERPLICHTINGEN VAN DE INRICHTERS
505.3 Prijzen
JumpingCross is zonder klassement en zonder prijzengeld.

Art. 508 DEELNAME AAN NATIONALE WEDSTRIJDEN
508.4 Deelnemingsvoorwaarden ruiters
- Voor de reeks C(60) volstaat een recreatieve vergunning (L01).
- Voor de hogere reeksen moeten de ruiters beschikken over een 03-licentie.
- De ruiters moeten minstens 9 jaar worden in het burgerlijk jaar van de JumpingCross om
te kunnen deelnemen in de reeks C(60) en C(80).
508.5 Deelnemingsvoorwaarden paarden
- Voor de reeksen binnen een JumpingCross is het niet nodig een immatriculatie te
betalen, maar het is wel noodzakelijk dit nummer aan te vragen bij KBRSF (= registratie),
dit inzake de identificatie van het paard.
Op volgende link vind je meer informatie omtrent de aanvraag tot een
immatriculatienummer: https://www.equibel.be/nl/horses-ponies/immatriculations/

Art. 509 INSCHRIJVINGEN
509.7 Inschrijvingsprocedure JumpingCross
De inschrijvingsprocedure is gelijk als voor de nationale eventingwedstrijden, uitgezonderd:

•
•

de inleg voor JumpingCross bedraagt €35 (online).
inschrijven kan ten laatste tot de maandag voor aanvang van de JumpingCross.
Indien een reeks JumpingCross wordt verreden tijdens een nationale wedstrijd,
dan is de sluitingsdatum gelijk aan de nationale wedstrijd, namelijk de maandag 2
weken voor aanvang van de wedstrijd.
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HOOFDSTUK 7 ALGEMENE WEDSTRIJDREGELS
Art. 528 RANGSCHIKKING
528.1.4 Uitsluiting
Combinaties worden tijdens hun springparcours en de cross beoordeeld door eventingjury’s, TD
en stewards.
Indien deze van oordeel zijn dat een combinatie niet geschikt is om het parcours verder te
zetten, dit om eender welke reden, zullen zij de combinatie uitsluiten en dient de combinatie het
parcours onmiddellijk te verlaten.

Art. 538 KLEDIJ
De JumpingCross (zowel het spring- als het crossonderdeel) moet afgelegd worden in
crossuniform zoals beschreven in artikel 538.3.

Art. 539 OPTOMING en UITRUSTING VAN HET PAARD
539.2.5 JumpingCross
De JumpingCross (zowel spring- als het crossonderdeel) moet afgelegd worden met de cross
optoming zoals beschreven in artikel 539.3.

Art 540 HULP VAN DERDEN
Hulp van derden is toegestaan, op voorwaarde dat het de andere deelnemers niet hindert.

HOOFDSTUK 10 DE SPRINGPROEF
Art. 550 REGLEMENTEN
550.4 Springproef
Het springparcours moet minstens uit 8- en maximum uit 14 efforts bestaan. Tijdens de
springproef is er altijd een official (of kandidaat-official) aanwezig om de proef te beoordelen.
553.1
-

-

Fouten op hindernissen
Bij 3 ongehoorzaamheden moet de ruiter doorgaan naar de volgende hindernis.
Bij een val van de ruiter en/of het paard gelijk waar in de jumping, betekent de uitsluiting
van de combinatie. Elke atleet moet na een val onderzocht worden door iemand van de
medische dienst alvorens hij het wedstrijdterrein verlaat of met een ander paard start.
De atleet is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken
plaatsgrijpen.
Indien de jury’s, stewards of TD van oordeel zijn dat een combinatie niet geschikt is om
het parcours verder te zetten, dit om eender welke reden, zullen zij de combinatie
uitsluiten en dient de combinatie het parcours onmiddellijk te verlaten.
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HOOFDSTUK 9 CROSS COUNTRY PROEF
Art. 545 REGELS VOOR DE CROSS COUNTRY PROEF
545.2 Tijdsfouten
Tijdens een JumpingCross wordt er geen optimale tijd bepaald.
545.3 Fouten op het parcours
- Bij 3 ongehoorzaamheden moet de ruiter doorgaan naar de volgende hindernis.
- Het is toegelaten om hindernissen van een lagere reeks te springen. Het OC en de TD
mogen hindernissen of hindernisreeksen vooraf aanduiden waar, onder begeleiding van
jury, TD, steward of hindernisrechters, de ruiters keuze hebben verschillende
hindernissen meermaals te nemen. De ruiter moet deze instructies stipt opvolgen. Zij
mogen elkaar helpen, maar zeker niet hinderen.
- Bij een val van de ruiter en/of het paard gelijk waar in de cross, betekent de uitsluiting
van de combinatie. Elke atleet moet na een val onderzocht worden door iemand van de
medische dienst alvorens hij het wedstrijdterrein verlaat of met een ander paard start.
De atleet is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken
plaatsgrijpen.
- Indien de jury’s, stewards of TD van oordeel zijn dat een combinatie niet geschikt is om
het parcours verder te zetten, dit om eender welke reden, zullen zij de combinatie
uitsluiten en dient de combinatie het parcours onmiddellijk te verlaten.

Art. 546 OMLOOP
546.1 Afbakening van de omloop
546.1.4 Alle te nemen hindernissen dienen zichtbaar te zijn door jury’s, stewards of TD vanaf 1
centraal punt op het wedstrijdterrein. Indien een hindernis niet duidelijk zichtbaar is vanaf het
centrale punt, dient er verplicht een hindernisjury aanwezig te zijn, met de nodige
communicatiemiddelen, gedurende het volledige verloop van de wedstrijd.
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