Reglement voor het ringsteken.
Iedere deelnemer moet WA verzekerd zijn.
Zorg steeds voor voldoende ( een aanspanning lang ) afstand van Uw
voorganger. Stop niet midden op de weg zorg dar er ruimte is om eventueel
andere aanspanningen te laten passeren.
Deelnemers moeten de aanwijzingen van de wedstrijd leider aanvaarden.
De wedstrijd wordt gereden op nummervolgorde dus op nummervolgorde invoegen.
Paard(en) , tuig en koets dienen in redelijke staat van verzorging en onderhoud te
Verkeren.
Voorafgaand aan de wedstrijd wordt een presentatie ronde gereden in stap.
Bij de presentatie om beurten blijven stilstaan bij de jurywagen
Daarna wordt een oefenronde gereden.
1) Er wordt in voorwaartse draf gereden. Wanneer naar het oordeel van de jury
het draftempo te laag is heeft de jury het recht de aldaar gestoken ring ongeldig
te verklaren.
2) Springt het paard/paarden in galop dan is de koetsier verplicht zijn paard(en)
terug te nemen. Een enkele galopsprong heeft geen consequenties voor de
puntentelling. Het niet terug halen uit een galop betekent afkeuring van de
gestoken ring(en). Voor pony’s wordt een galop gedoogt.
3) Ringen die bij het steken niet aan de sabel gestoken worden, maar in de wagen
of op de grond vallen tellen niet mee.
4) Bij het steken moet met een hand worden gestoken. Gebeurt het steken
niet conform deze regeling dan telt de aldus ring niet mee
5) Alle deelnemers rijden steeds op nummervolgorde mee.
6) De eerste omloop bestaat uit 3 ronden
7) De tweede omloop bestaat uit 2 ronden en wordt gestoken met kleine ringen.
8) Wanner na de tweede omloop nog geen beslissing is gevallen zal uitsluitend voor
De deelnemers met gelijke punten een barrage gehouden worden met kleine
ringen.
9) De beslissing van de jury is bindend.
10) Afhangend van de weersomstandigheden of andere belemmeringen kan er van
het reglement worden afgeweken.
Gedurende de wedstrijd worden enkele ronden gereden met liefhebbers uit het
publiek.!.

De organisatie wenst alle deelnemers succes en veel plezier.!.

