Wedstrijdreglement dressuur
(wijzigingen per 1 april 2022)
vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen

Artikel 109 – Rubrieken al dan niet voor promotie en hors concours starten
1.
Indien een wedstrijdorganisatie met instemming van de jury een combinatie gelegenheid wenst te geven om hors
concours (buiten mededinging) te starten, mag dat worden toegestaan, met inachtneming van de navolgende
bepalingen:
a.
Hors concours (buiten mededinging) starten is toegestaan in de klasse waarin men reglementair
startgerechtigd is, in een lagere klasse of in één klasse hoger, dit laatste na toestemming van de jury op
grond van de gereden proef in de eigen klasse. Indien de combinatie zowel voor klassering als hors
concours wil starten, dan dient de proef voor klassering als eerste te worden verreden.
b. De reglementaire bepalingen van de klasse waarin wordt gestart zijn ook van toepassing op een hors
concours-start.
c.
De behaalde resultaten in de proef van de desbetreffende combinatie mogen niet in de uitslag van de rubriek
opgenomen worden c.q. niet in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van winstpunten.
d.
Aan een hors concours-start kan geen enkel recht worden ontleend met betrekking tot de klasse- indeling
van de desbetreffende combinatie.
e.
Wanneer een deelnemer in een rubriek waarin overeenkomstig de bepalingen van het vraagprogramma
slechts met één paard per deelnemer mag worden gestart, daarnaast een tweede en eventueel derde paard
hors concours wenst te rijden met toestemming van de wedstrijdorganisatie, moet het paard waarmee aan
de wedstrijd deelgenomen wordt, altijd als eerste van de door deze deelnemer in die rubriek te rijden
paarden gestart worden.
f. Combinaties die één of meermalen hors concours (buiten mededinging) willen starten, dienen dit op het
inschrijfformulier te vermelden

Artikel 115 – Uitvoering van de proeven
5.
Halthouden en Groeten:
Bij het halthouden en groeten voor de jury neemt de deelnemer de teugels en eventueel de zweep in de
linkerhand in één hand. Deelnemers brengen de rechterhand andere handnaar beneden achter het dijbeen en
knikken met het hoofd. Indien er meer juryleden in functie zijn, wordt alleen de voorzitter van de jury (bij C
gezeten) gegroet. Hierna neemt de deelnemer de teugels weer in beide handen. Het halthouden tijdens de groet
dient minimaal 3 seconden getoond te worden.
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Artikel 118 – Harnachement (zie KNHS-Harnachementgids)
Het paard dient te zijn opgetoomd met een goed passend en in behoorlijke staat van onderhoud verkerend
Engels, of hierop lijkend, (dressuur)zadel incl. dekje / chabrak, hoofdstel en bit. Het rijden met een westernzadel is
niet toegestaan. Het zadel moet voorzien zijn van ruime beugels. Vanwege veiligheidsredenen mogen de
stijgbeugelriemen en/of de stijgbeugels niet aan de singel worden vastgemaakt.
Het gebruik van een trenshoofdstel met africhtingsneusriem, rechte neusriem, Mexicaanse neusriem, een zgn.
gecombineerde neusriem en een zgn. gecombineerde keel/neusriem voorzien van een enkele trens is verplicht.
Het gebruik van een gecombineerde neusriem zonder sperriem is toegestaan bij het gebruik van een enkele
trens. Toegestane neusriemen en wijzigingen hierop zijn vermeld op de website van de KNHS. Een neusriem
waarbij er minder ruimte is tussen neusriem en neusbot dan 1.5cm (gemeten aan de bovenzijde midden op de neus
wordt als wreedheid aangemerkt.
Voor de klassen vanaf Z1-dressuur geldt, met uitzondering van de rubrieken voor pony's, dezelfde optoming als
voor de klassen B t/m M2, aangevuld met de mogelijkheid tot gebruik van een stang- en trenshoofdstel (met
Engelse neusriem of Engelse keel/neusriem).
Het toegestane harnachement (en de wijzigingen hierop) worden gepubliceerd in de harnachementsgids op de
website.
Bitten en Stang en trens moeten van metaal zijn en/ of van onbuigzaam plastic en mogen omwikkeld zijn met
rubber of leer (flexibele rubber bitten zijn niet toegestaan). De lengte van de scharen van de stang mag niet meer
bedragen dan 10 cm. Als de stang een over de scharen glijdend mondstuk heeft, mag de lengte van de scharen
de 10 cm niet te boven gaan als het mondstuk in de hoogste positie is. De diameter van het mondstuk van de
(onderleg)trens moet zo zijn, dat dit niet pijnlijk is voor het paard. Bij het gebruik van een kinriempje/kinketting, is
het verplicht deze te voorzien van een kinkettingbeschermer van rubber of leer. Het gebruik van het zgn.
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slobberriempje, welke de twee scharen van de stang met elkaar verbindt, is toegestaan.
De bitten voor paarden dienen glad van uitvoering te zijn en zonder scherpe randen en - met uitzondering van de
onderlegtrens - van een zodanige dikte te zijn, dat het deel van het bit dat op de lagen van de paardenmond rust
bij de trenzen een dikte heeft van tenminste 1,0 cm; de minimum dikte voor de bitten voor pony's bedraagt
eveneens 1,0 cm. Het gebruik van een tonglepel is toegestaan bij een enkele trens, mits deze braamvrij is. De
tonglepel dient minimaal 5 mm dik te zijn.
7.
Het gebruik van bitringen, die een hefboomwerking bewerkstelligen, is niet toegestaan.
8.
Aan het materiaal en de uitvoering van de teugels worden geen regels gesteld, met dien verstande dat in géén
enkele klasse het gebruik van een voorziening, die als een lus of handvat kan worden aangemerkt, is toegestaan.
De teugels mogen uitsluitend zijn vastgemaakt aan het bit.
9.
Het gebruik van dubbele teugels is niet toegestaan.
10. Het versieren van de staart of van enig ander deel van het paard door middel van voor het paard oneigenlijke
dingen, zoals linten en bloemen of anderszins, is niet toegestaan. De manen en de staart van het paard mogen
evenwel ingevlochten worden.
11. Kunststaarten zijn toegestaan.
6.

Artikel 120 – Wedstrijdterrein/wedstrijdring
5. Voor wedstrijden in de klassen Z1 en hoger is een ononderbroken afzetting van elke ring, met een beweegbare
toegang of een vaste opening van minimaal 1 m. breed (indien mogelijk bij de letter A), verplicht

Artikel 121 – Losrijterrein
3. Het losrijterrein dient te worden afgebakend; daartoe dient materiaal te worden gebruikt dat de kans op
verwonding van paarden en/of deelnemers zo klein mogelijk maakt. Buiten het afgebakende losrijterrein mag
door de deelnemers niet losgereden worden(tenzij de jury/toezichthouder/FV anders beslist)

Artikel 122 – Startvolgorde
1.
De startvolgorde van de deelnemers wordt door de wedstrijdorganisatie vastgesteld, tenzij het vraagprogramma
anders aangeeft. Indien een combinatie 2 proeven rijdt bij dezelfde jury moet er tussen de eerste en de tweede proef minimaal
5 minuten tussenruimte zitten.
2.
Deelnemers, die met twee of meer paarden aan dezelfde rubriek deelnemen, hebben recht op een interval van
tenminste één uur op de startlijst tussen de door hen te starten paarden. Indien dit om praktische redenen niet of
slecht haalbaar is dient dit met de betrokken deelnemer tevoren te worden overlegd.
3.
Het is een deelnemer niet toegestaan om tweemaal met hetzelfde paard in dezelfde rubriek te starten.

Artikel 124 – Jury
1.
De taak en verantwoordelijkheid van de jury is geregeld in het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
2.
Een jurylid dient te voldoen aan het Licentiereglement Hippische Instructie en Officials wat gepubliceerd staat op
de website.
3.
Het totaal per wedstrijddag te beoordelen combinaties mag het aantal van 36 32 niet te boven gaan, met in
achtneming van de genoemde pauzes in lid 4 van dit artikel. De KNHS behoudt zich het recht voor om hierin
uitzonderlijke situaties van af te wijken tot maximaal 36 40 combinaties.
4.
Tijdens rubrieken die geheel aaneengesloten worden verreden, dient bij een deelnemersaantal tussen de 20 en 30
combinaties halverwege een pauze van tenminste vijftien minuten in het tijdschema te worden opgenomen. Zijn er
meer dan 30 starts, dan dient er tweemaal een pauze van minimaal vijftien minuten ofwel eenmaal een pauze van
minimaal dertig minuten te worden ingelast. Deze pauze dient duidelijk op de startlijst te worden aangegeven.
5.
Het verdient aanbeveling proeven in de individuele dressuur vanaf de klasse Z1, de afdelingsdressuur en de kür
op muziek voor viertallen door tenminste twee juryleden afzonderlijk te laten beoordelen.
6.
Proeven in de klassen ZZ-Zwaar en hoger dienen altijd te worden beoordeeld door twee juryleden
7.
Nederlandse Kampioenschappen, KNHS-kampioenschappen, regiokampioenschappen, Nationale
kampioenschappen in de klassen Z2 pony’s, Z1-paarden en hoger, kadervormingswedstrijden en
selectiewedstrijden vanaf de klasse ZZ-Zwaar, alsmede specifiek door de KNHS aangewezen wedstrijden
worden in ieder geval door twee juryleden afzonderlijk worden beoordeeld. Dit laatste wordt voorts aanbevolen
voor Kür op muziek-rubrieken, Pas de Deux-rubrieken en voor de wedstrijden Kür op muziek voor viertallen.
8.
De (voorzitter van de) jury dient te beschikken over:
a.
een bel, dan wel een andere voorziening waarmee een duidelijk signaal aan de deelnemer kan worden
gegeven;
b. een stopwatch (tijdig starten, verzet enz.) en in het geval van beoordelen van de Vrije Kür op muziek, de Pas de
Deux en de Kür op muziek voor viertallen
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