
Algemene Wedstrijdvoorwaarden
Rijvereniging “De Hazelaar”

Voor deelname aan de proefjes gelden de volgende voorschriften betreffende

Inschrijving:
- Inschrijving kan alleen geschieden met goedkeuring van de instructie. 
- Ook volwassenen kunnen zich inschrijven voor de proefjes. Bij voldoende belangstelling (vanaf drie 

ruiters) wordt er een aparte 18+ categorie gevormd.
- Na sluiting van de inschrijftermijn (als de inschrijflijsten zijn verwijderd) is er geen mogelijkheid meer 

tot inschrijven.
 
Uiteindelijke Startlijst:

- De uiteindelijke indeling van de paarden en pony’s wordt bepaald door de instructie. De paarden en 
pony’s mogen maximaal 3 keer meelopen op een wedstrijddag, waardoor het voor kan komen dat de 
deelnemer niet start op de eerste keus, en soms ook niet op de tweede keus. In dit laatste geval wordt er 
in overleg een ander paard toegewezen.

- De uiteindelijke startlijst is onder voorbehoud. Tijden kunnen afwijken door uitval van deelnemers 
en/of vertragingen. Houd hier rekening mee en wees ruim op tijd.

Startgeld:
- Het startgeld voor deelname bedraagt € 6,50. 
- Het startgeld dient op de dag van de wedstrijd betaald te worden aan de ontvanger in de keuken. Als 

men zich heeft opgegeven voor de wedstrijd, heeft men zich verplicht tot het betalen van de kosten van 
de deelname, ook indien binnen een week voor de dag van de wedstrijd wordt afgezien van deelname. 
Bij afzeggingen die gedaan worden binnen deze periode, is men het startgeld nog steeds verschuldigd.

Op de dag van de wedstrijd:
- dient de deelnemer minimaal een half uur voor aanvang van het losrijden aanwezig te zijn en het 

startgeld voldaan te hebben. Als je te laat komt, heb je niet de garantie dat je nog mee kan doen.
- Worden de paarden en pony’s van de ruiters in de F1 en F2 voor hen gezadeld en klaargezet. Het is wel 

handig om eventuele kleurenteugels, zweepjes, etc. al bij je te hebben en je beugelgaatjes al te weten.
- Zorgen de ruiters in de F3 en hoger er in principe zelf voor dat hun paard klaar staat (maar hulp vragen 

kan natuurlijk altijd).

Kledingvoorschriften:
- Verplicht: een goedgekeurde cap, rijbroek (het liefst wit of beige),rijlaarzen.
- Liever wel: “Hazelaarkleding”(Blauwe (Hazelaar) trui) of een wedstrijdoutfit (rij-jasje, witte bloes,  

plastron), beide met witte handschoenen.
- Liever niet: Chaps, jas aan tijdens je proef (ook al is het koud), T-shirt of hemdje (ook al is het warm. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor het Hazelaar T-shirt).
- Het gebruik van sporen is in principe niet toegestaan, tenzij per uitzondering met specifieke 

goedkeuring van de instructie en met medeweten van de jury.

Winstpunten:
- Bij alle proeven : 1 winstpunt bij 210 totaal gereden punten, 2 winstpunten bij 220, etc.

Promotie:
- Overgang van F1 naar F2: 1 winstpunt
- Overgang van de F2  en hoger naar het volgende nivo: 2 winstpunten

            Bovenstaande kan veranderen door de invoering van nieuwe proeven en categorieën.


