Algemeen Wedstrijdreglement
(wijzigingen per 1 april 2019)
vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen

Artikel 3 - Kenmerken van wedstrijden
1.

2.
3.

Wedstrijden worden onderverdeeld in de categorie 1 t/m 5 en Subtop. Naast de hieronder genoemde
kenmerken wordt verwezen naar de afzonderlijke disciplinereglementen. Op wedstrijden in de disciplines
Eventing, Endurance, Mendurance en Voltige is de onderstaande categorie-indeling niet van toepassing
en is een discipline afhankelijke kalenderprocedure van toepassing.
a.
Kenmerken wedstrijden categorie 1:
b.
Kenmerken Subtopwedstrijden:

Wedstrijden alleen in de discipline Dressuur vanaf de klasse ZZ-Zwaar.

Wedstrijden worden aangevraagd bij de KNHS. Aan de hand van de aanvragen wordt
de conceptkalender opgesteld die wordt vastgesteld door het KNHS-bestuur.
Aanvragen om een wedstrijd in de categorie Subtop te organiseren dienen voor de
indoor wedstrijden in het indoor seizoen voor 1 mei en voor de outdoor wedstrijden
in het outdoor seizoen voor 1 december bij de KNHS te zijn ingediend.

Indien Subtopwedstrijden tevens categorie 3 rubrieken organiseren moet de
Kring/Regio toestemming verlenen voor de datum.

Vraagprogramma goedgekeurd door de KNHS.

Wedstrijden met een goedgekeurd vraagprogramma worden in de door de KNHS
gepubliceerde wedstrijdkalender opgenomen.

Aan de wedstrijdlocatie worden door de KNHS eisen gesteld.

Bij 2 of meer wedstrijdringen wordt een aparte Federatievertegenwoordiger
aangewezen door de KNHS.

Overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie of een door de
KNHS aangewezen commissie.

Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS.
Wedstrijdorganisaties moeten bij de KNHS zijn aangesloten als lidvereniging, of bij de FNRS als lid zijn
aangesloten of een licentieovereenkomst met de KNHS hebben. Wedstrijdorganisaties, niet zijnde een
lidvereniging aangesloten bij de KNHS, die een categorie 1 wedstrijd en/of een internationale wedstrijd
organiseren, dienen te allen tijde over een licentieovereenkomst met de KNHS te beschikken.
Tijdens het outdoorseizoen mogen geen indoorwedstrijden gehouden worden.
Het KNHS-bestuur kan op ieder moment een aan een wedstrijdorganisatie toegekende datum intrekken
wanneer de wedstrijd of de wedstrijdorganisatie niet (meer) voldoet aan de reglementaire en/of statutaire
bepalingen van de KNHS, alsmede aan andere door de KNHS gestelde eisen.

Artikel 8 - Wijzigingen tijdens de wedstrijd
2. Bij annulering van de wedstrijd of een rubriek dienen reeds betaalde inschrijfgelden of opslagen door de
wedstrijdorganisatie te worden gerestitueerd. In het geval van bijzondere omstandigheden kan de
wedstrijdorganisatie het KNHS-bestuur verzoeken goed te keuren dat het inschrijfgeld slechts gedeeltelijk
gerestitueerd wordt.
Artikel 9 - Verplichtingen van wedstrijdorganisaties
3.
Een wedstrijdorganisatie dient er zorg voor te dragen dat de wedstrijduitslagen digitaal en binnen 5
werkdagen na afloop van de wedstrijd bij de KNHS zijn aangeleverd. Tevens dienen de uitslagenlijsten
per rubriek ondertekend door de (voorzitter van de) jury een jaar bewaard te worden door de
wedstrijdorganisatie. naar de KNHS verzonden te worden. Wanneer niet aan deze bepaling is voldaan
kan de KNHS de wedstrijdorganisatie hiervoor een administratieve heffing opleggen conform de
Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen.
5.
In de discipline Eventing is de aanwezigheid van een arts tijdens de wedstrijd verplicht. Voor
eventingwedstrijden zijn aanvullende bepalingen opgenomen in het eventingreglement.
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Artikel 26 – Deelnemer
7.
Een deelnemer mag gebruik maken van een oornetje en/of neusnetje bij het paard tijdens de wedstrijd,
wanneer:
a.
het oornetje en/of het neusnetje geen opvallende, afwijkende, lichtgevende of fluorescerende
kleur heeft;
b.
het neusnetje uitsluitend de neus van het paard bedekt; het bit (of in de klasse Z1 en hoger de
stang en trens) moet (moeten) zichtbaar zijn. Daarbij geldt dat het netje niet mag knellen;
c.
het oornetje de ogen van het paard niet bedekt of irriteert, het orenspel niet belemmerd wordt
en het oriëntatievermogen niet wordt beïnvloed.
Artikel 32 – Algemeen
De KNHS legt gegevens van een lid vast in relatie tot een geregistreerd paard.
10.
Het starten met een hengst is toegestaan volgens de bepalingen in de onderstaande tabel.

Paard/pony

Leeftijd
deelnemer*

Pony

12 jaar

Paard

14 jaar

Pony

12 jaar

X

Paard

14 jaar

X

X

14 jaar

Klasse 2 of L2 dressuur of L-springen of M
eventing

Mendurance

X

16 jaar

Klasse 2

Voltige

X

X

X

Aangespannen sport

X

X

X

Voorwaarden starten
met hengst
Dressuur
springen
eventing

Mennen
Endurance

Sportstand (geklasseerd)
L2 dressuur of L springen of M eventing of
klasse 2 endurance
L2 dressuur of L springen of M eventing of
klasse 2 endurance

X
X
Horseball
*leeftijd moet bereikt worden in het betreffende kalenderjaar.
X = geen beperking

X

HOOFDSTUK 8 - RECLAME-UITINGEN EN/OF SPONSORVERMELDING
Artikel 36 – Uitingen
1.
Onder een reclame-uiting wordt verstaan: elke in het kader van dit artikel door een sponsor gedane
mededeling waarbij deze –in woord, beeld en/of geluid– reclame maakt voor zijn onderneming
respectievelijk voor één van zijn producten of diensten.
2.
Onder logo wordt verstaan: de naam en/of het beeldmerk van een sponsor.
3.
Het bepaalde in dit reglement is van toepassing op wedstrijden, die onder auspiciën van de KNHS
worden verreden. Bij deelname aan internationale wedstrijden zijn de statuten, reglementen en
besluiten van de FEI en van de desbetreffende nationale lidfederatie van de FEI en/of de
wedstrijdorganisatie van toepassing.
4.
Aan een deelnemer komen de navolgende reclame-uitingen toe:
a.
een logo van één sponsor op de wedstrijduitrusting;
b.
een logo van één sponsor op het zadeldek van het paard, het harnachement, het rijtuig, de
staldeken en andere attributen;
c.
een logo van één of meer sponsors op sportattributen zoals petten, dassen, tassen;
d.
een logo van één of meer sponsors op beide zijden van het rijtuig van de deelnemer waarmee
hij aan een wedstrijd deelneemt;
e.
een logo op voertuigen waarmee de deelnemer zijn paard(en) en rijtuig vervoert;
f.
de koppeling van de naam van het paard aan die van een sponsor, diens bedrijf, product of
dienst;
g.
op grond van een door de deelnemer aan de sponsor verleend recht om de naam van de
deelnemer te gebruiken, voor zowel reclamedoeleinden als op onder de naam van de
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5.

6.

deelnemer op de markt gebrachte producten of diensten respectievelijk met afbeelding van de
door de deelnemer op de markt gebrachte producten;
h.
deelnemen aan promotionele activiteiten van de sponsor, met dien verstande dat de sponsor te
allen tijde gehouden is de deelnemer toe te staan, dat deze deelneemt aan promotionele
activiteiten van een sponsor van de KNHS.
De door of namens de deelnemer aangebrachte reclame-uitingen dienen te voldoen aan de in dit
reglement gestelde voorwaarden, tenzij voor de desbetreffende reclame-uiting geen voorwaarden zijn
gesteld.
Indien een deelnemer tijdens een wedstrijd in strijd handelt met het in dit reglement bepaalde kan een
official de deelnemer opdragen de conflicterende reclame-uitingen te verwijderen of te bedekken.

Artikel 37 - Toegestane uitingen
1.
De communicatiemogelijkheden tijdens wedstrijden moeten voldoen aan de daartoe door de KNHS en
de FEI gegeven voorschriften, aan de Mediawet en daarop gebaseerde regelingen en aan de met
zendgemachtigden gemaakte afspraken.
2.
Tijdens alle wedstrijden, behalve Regionale en Olympische Spelen onder patronage van het IOC (zie
daarvoor de Special Regulations for Equestrian Events at Olympic Games), mogen deelnemers de naam
en/of het logo van de fabrikant van de kleding en de uitrusting (waaronder wordt verstaan de kleding, het
harnachement, de tuigen en rijtuigen) of als alternatief die van een sponsor volgens onderstaande regels
tonen:
1.
Merk van de fabrikant: Op het wedstrijdterrein en tijdens de prijsuitreiking mag het logo van de
fabrikant van de kleding, het sjabrak en/of het materiaal slechts één keer per object voorkomen en
het oppervlak mag niet groter zijn dan:
a.
3 cm2 voor kleding en materiaal;
b.
50 cm2 op elke zijkant van het rijtuig;
c.
Vermelding van de naam van maker van het tuig mag op het tuig per paard éénmaal voorkomen,
het label mag niet langer zijn dan 10 cm en niet hoger dan het tuigdeel waarop het is bevestigd.
Als de fabrikanten van kleding en/of materiaal de deelnemer sponsoren gelden de regels zoals
beschreven onder 2.2 van dit artikel.
2.
Sponsor: Op het wedstrijdterrein en tijdens de prijsuitreiking mag de naam en/of het logo van de
sponsor van de deelnemer of het deelnemende team op een oppervlak voorkomen dat niet groter is
dan:
a.
400 cm2 éénmaal op elke zijkant van een rijtuig of voltigedek;
b.
200 cm2 op elke zijde van het sjabrak/zadeldek;
c.
80 cm2 éénmaal op de rijjas of bovenkleding ter hoogte van de borstzak, behalve in de disciplines
Endurance en Eventing;
d.
80 cm2 aan twee zijden op de rijjas of bovenkleding ter hoogte van de borstzak in de discipline
Springen;
e.
100 cm2 één keer op een voltigetenue;
f.
16 cm2 aan weerszijde van het revers van een rijjas;
g.
200 cm2 op één mouw van de bovenkleding bij endurance- en eventingwedstrijden.
3.
Wedstrijdorganisaties van door de FEI goedgekeurde internationale wedstrijden kunnen op het
(goedgekeurde) vraagprogramma vermelden, dat het dragen van logo’s niet is toegestaan.
4.
Alleen tijdens de marathon bij menwedstrijden mag het oppervlak van de naam of het logo van de
sponsor van de individuele deelnemer of het deelnemende team op het schutbord en op beide zijkanten
van het rijtuig worden afgebeeld. Het totale oppervlak mag niet groter zijn dan 2520 cm2. Het logo en/of
de naam van de sponsor, afgebeeld op de rug van kleding van de deelnemer en diens grooms, mag niet
groter zijn dan 1260 cm2.
5.
De wedstrijdorganisatie mag de naam en/of het logo van de wedstrijd en/of de sponsors van de wedstrijd
afbeelden op de uitrusting van medewerkers in de ring en op de nummers, die door deelnemers worden
gedragen tijdens wedstrijden in de disciplines Eventing, Mennen, Voltige en Endurance en op
promotiedekens, gedragen op het wedstrijdterrein en tijdens prijsuitreikingen van elke KNHS-wedstrijd.
Het oppervlak van de naam of het logo mag niet groter zijn dan 100 cm2.
6.
Geen andere publiciteit en/of reclame dan de in dit artikel beschreven logo’s mogen afgebeeld worden
op de uitrusting van deelnemers, officials, paarden of wagens tijdens hun aanwezigheid op het
wedstrijdterrein of gedurende de wedstrijd. Deelnemers, die het parcours verkennen, mogen het logo
van hun sponsor dragen op de voor en achterkant van hun bovenkleding. Het logo mag niet groter zijn
dan 400 cm2; ook mag een hoofddeksel met een logo erop gedragen worden. De afbeelding hiervan
mag niet groter zijn dan 50 cm2.
7.
Onder het wedstrijdterrein worden ook de ruimten verstaan waar gejureerd wordt en waar paarden een
veterinaire keuring ondergaan. Niet inbegrepen zijn de “10 minute box” bij de discipline Eventing, de
holds en de vetgates in de discipline Endurance en de verplichte rust bij de discipline Mennen.
8.
Afbeeldingen van logo’s van een fabrikant of sponsor mogen niet lichtgevend of fluorescerend zijn.
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9.
10.
11.
12.

Elke andere vorm van publiciteit of reclame, anders dan de naam- en/of logovermelding zoals
omschreven in dit artikel, is verboden.
Op of aan een paard mag geen reclame-uiting worden aangebracht.
Op een bodyprotector mag geen reclame-uiting worden aangebracht.
De staldeken van de deelnemer mag niet worden gebruikt tijdens de proef, het parcours en/of de rit zelf
en tijdens de prijsuitreiking van een wedstrijd.

HOOFDSTUK 10 – VOORSCHRIFTEN
Artikel 44 - Verplichtingen deelnemers
9.
Het dragen van een veiligheidshoofddeksel welke voldoet aan de voor de paardensport geldende
veiligheidsnorm is verplicht voor iedereen die zich te paard op het wedstrijdterrein bevindt.
Hoofdbescherming (bedoeld voor de paardensport) is verplicht voor deelnemers in alle disciplines.
Uitzonderingen en/of nadere uitwerking van deze bepaling voor de overige disciplines staan vermeld in
de afzonderlijke disciplinereglementen. Hoofdbescherming dient te voldoen aan de laatst gepubliceerde
veiligheidsnorm.
Artikel 46 – Wreedheid/Overbodig en publieksonvriendelijk gedrag
1.
Iedere vorm van wrede of ruwe behandeling van paarden is uitdrukkelijk verboden op zowel het oefenals het losrijterrein als elders op het wedstrijdterrein.
2.
Onder wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag wordt onder meer verstaan het
buitensporig aanzetten van vermoeide paarden, het overmatig gebruik van zweep of karwats, een
onaanvaardbaar scherp of slecht zittend bit, een neusriem waarbij er minder ruimte is tussen
neusriem en neusbot dan 1,5cm (gemeten aan de bovenzijde midden op de neus), het
overmatig gebruik, misbruik of voortdurend gebruik van sporen, het gebruik van elektrische apparaten,
het ‘barreren’ van het paard, het overgevoelig maken van elk gedeelte van het paard, onder andere door
het toepassen van scherpe zalf en dergelijke, het onjuist toepassen van methoden en/of hulpmiddelen
alsmede alle handelingen, die in strijd zijn met de gedragscode ‘Welzijn van het paard’.

BIJLAGE 1 - Aangepast sporten
5. Impuls Aangepast Sporten
Het is voor wedstrijdorganisaties toegestaan om een impulsrubriek uit te schrijven voor ruiters met een
lichamelijke, verstandelijke en/of visuele beperking, In de impulsrubriek draait het om het stimuleren van
paardrijden voor ruiters met een beperking.
Voor deze rubrieken gelden dezelfde reglementaire bepalingen (zoals weergegeven onder punt 1 van deze
bijlage) als voor de reguliere gradeproeven. De uitzonderingen op de reglementaire bepalingen en de
uitleg van deze rubriek staan in de brochure impuls aangepast sporten, die te downloaden is op de
website van de KNHS.

BEGRIPSBEPALINGEN
Indoorwedstrijden
Indoorwedstrijden mogen het gehele jaar van 1 september tot 1 mei gehouden worden.
Outdoorwedstrijden
Outdoorwedstrijden mogen gedurende het gehele jaar gehouden worden.
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