
3.  PONYREGLEMENT K.R. 
 

DIT ARTIKEL IS  
ENKEL VAN TOEPASSING VOOR PONY'S 

 

3.1 ALGEMENE REGELS : 
• HET ALGEMEEN REGLEMENT F.E.I. en K.B.R.S.F. is VAN TOEPASSING en WORDT VERVOLLEDIGD 

VOOR DE K.R. VIA ONDERSTAANDE REGELS 
 

• Pony’s mogen NIET deelnemen aan de proeven voor paarden. (tenzij anders vermeld in het programma) 
 
ENIGE UITZONDERING : Interclubkampioenschappen 
 

• In wedstrijden KR : PONY’S MOGEN NOOIT BEREDEN WORDEN DOOR RUITERS OUDER DAN 16 
JAAR 
OOK NIET IN PROEVEN VOOR PAARDEN 

 

3.2 REEKSEN :  
• De hieronder vermelde hoogten zijn maxima, exclusief Barrage. 

• In proeven op chrono zal de helft van de hindernissen op de hoogte van de Barrages van die reeks gezet 
worden 

• In een proef met 2 fasen zullen de hindernissen van de tweede fase op barragehoogte gezet worden. 

• Reeksen Clear Round = geen Barrage of combinaties 
(Een eenvoudige combinatie op twee galopsprongen mag vanaf 01 Juli) 

• Enkel Combinaties oxer-rechte met 2 galoppassen zijn toegelaten. 
 

Reeks Max.grootte 
v/d pony 

Max.leeftijd 
v/d ruiter 

Max. Hoogte 
hindernissen 

Snelheid 
gew./OC 

Cl R 60 allemaal 8-16 60 300 

Cl R 70 allemaal 8-16 70 300 

Hoogte 80 allemaal 8-16 80 300/350 

Hoogte 90 allemaal 8-16 90 300/350 

Hoogte 100 allemaal 8-16 100 300/350 

Hoogte 110 allemaal 8-16 110 300/350 

 
3.3 LEEFTIJD RUITERS :  

zie tabel artikel 3.2 – Minimumleeftijd ponyruiters vanaf het jaar waarin men 8 jaar wordt tot en met het 
jaar waarin men 16 wordt. 
 

3.5 LEEFTIJD PONY’S :  
Vanaf het jaar waarin ze 4 jaar oud worden mogen ze deelnemen aan wedstrijden.  

 
3.6 SAMENVOEGING VAN REEKSEN :  

• Bij minder dan 5 deelnemers kunnen Clear Round 60 en 70 samengevoegd worden. Bij samenvoeging van 
de 2 hoogtes kan men dus 2x in wedstrijd starten (1x per hoogte) en dus ook 2x prijs behalen als men 
clear round is. 

 
3.7 METING K.R. : 
De pony’s kunnen gemeten worden door een door de K.R. erkende meter  
Deze meting telt enkel voor de K.R. 
 
3.8 DE BREEDTE VAN DE HINDERNISSEN :  
Mag voor pony’s 60-70-80 max.10 cm meer zijn dan de hoogte en voor pony’s  
90-100 max. 20 cm. 
 
3.9 KAMPIOENSCHAP : zie ook hoofdstuk kampioenschappen 

• Er zijn 3 kampioenschappen voor pony’s : resp. 80 – 90 - 100 
 

• Voor de reeksen Clear round 60 en 70 zal er GEEN kampioenschap of speciale wedstrijd met extra-
geldprijzen georganiseerd worden. 

 

3.9.1 HANDICAP PONY’S VOOR DEELNAME KAMPIOENSCHAP 
 
3.9.1.1 Wie krijgt punten :  
De handicappunten worden enkel toegekend in de Manches voor de Kampioenschappen en worden berekend 
voor de COMBINATIE pony+ruiter 
De basisregels en bijzondere regels van handicap zoals bij paarden – zie art. 2.6 – zijn van toepassing 
Deze punten zijn enkel om te bepalen in welke reeks men moet starten in een kampioenschap 
 



3.9.1.2 PONY’S 80 :  

• Handicappunten van 0 tot en met 1200 
 
3.9.1.3 PONY’S 90 :  

• Handicappunten van 1201 tot en met 2400 
 
3.9.1.4 PONY’S 100-110 :  

• Handicappunten vanaf 2401 
 
3.10 TOK - HOOFDDEKSEL : zie FEI – Bijlage XI - Artikel 19 en 20 
De tok met drie vasthechtingspunten moet steeds gedragen worden en goed vastgemaakt zijn van zodra zij op 
hun pony zitten. 
Artikel 20 - Verlies van Hoofddeksel en Niet vastgemaakt Veiligheidssysteem 
Ref JR 256.1.4 
Het is verplicht voor iedereen zodra men te paard zit, een hard beschermend hoofddeksel met een drie 
vasthechtingspuntensysteem te dragen dat goed vastgemaakt is. 
Een deelnemer die zijn hoofddeksel verliest of waarvan het veiligheidssysteem los komt In de loop van zijn ronde 
moet dit herstellen en terug opzetten, of in het geval van een losgekomen veiligheidssysteem dit terug 
vastmaken. 
De atleet wordt niet bestraft voor het halthouden om zijn hoofddeksel terug op te zetten en/of om het 
veiligheidssysteem terug vast te maken, maar de klok zal niet worden stopgezet.  
Een deelnemer die een hindernis springt of poging doet tot springen, of die door de finish rijdt met een slecht 
vastgemaakt veiligheidssysteem, zal worden uitgesloten, behalve als de omstandigheden onveilig zijn om 
onmiddellijk te stoppen om het veiligheidssysteem vast te maken (o.a. als het veiligheidssysteem losgekomen is 
in het midden van een combinatie of één of twee stappen voor een hindernis. 

13 
Als uitzondering op deze regel mogen Seniors dit hoofddeksel alleen af nemen tijdens het aannemen van de 
prijzen en gedurende het spelen van de Nationale hymne; Zij moeten hun hoofddeksel terug vastmaken voor de 
ereronde. 
 
3.11 SPOREN : FEI Annex XI – Artikel 19 
Sporen zijn facultatief, maar als ze gebruikt worden moeten ze van zacht metaal zijn. Indien er een uitsteeksel is 
dan mag deze niet langer zijn dan 4 cm, gemeten vanaf het achterste van de spoor tot de punt en mag enkel 
gericht zijn naar de achterzijde; het einde van het uitsteeksel moet stomp zijn. Indien het uitsteeksel gebogen is 
dan moeten de uitsteeksels naar beneden gericht zijn. .Wieltjes zijn niet toegelaten. ‘Hamer’sporen zijn 
toegelaten indien zij voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Metalen of plastieken “Impulssporen’ met daarrond 
harde plastiek of metalen knobbel en ‘Dummy sporen’ zonder uitsteeksel zijn toegelaten. 
Sporen met platte schijven zijn toegelaten. Het contactoppervlak met het paard en alle randen moeten glad en 
afgerond zijn. 
Maximale lengte van de zweep is te allen tijde max. 75 cm.  
 
 
3.12 HARNACHEMENT : artikel 257 FEI is van toepassing 
In het bijzonder : 
- Zie de FEI Bijlage XI  wat betreft bitten en neusriemen voor pony’s 
- Vaste martingale is niet toegelaten 

- In België : Slofteugel is voor pony’s steeds verboden (vanaf men de stal verlaat) 
 
 
3.13 PADDOCKVOORSCHRIFTEN : zie KR artikel 16.2 
 
Bijkomend :  
 

• Voor pony’s mag de hoogte en de breedte van de hindernissen niet groter zijn dan voor de proef van de 
overeenstemmende reeks. 
 

• De ponyruiter moet altijd zelf zijn pony berijden. 
 
 
3.14     KLEDIJ - LAARZEN : 
Ponyruiters mogen in de ponyproeven eveneens rijden met chapes, jodhpurs of bottines. 
 

 


