REGLEMENT AANLEGTEST VRIJSPRINGEN VOOR JAARLINGEN (GEBOREN IN 2019) OP 3 OKTOBER
2020
1 . De hoofdnummers kunnen afgehaald worden vanaf 1 u voor de aanvang van de oefening en
dienen aan weerszijden van het hoofdstel of halster bevestigd. Per deelname ontvangt iedere
deelnemer een zak kwaliteitsvol paardenvoer ter waarde van ca 12 €, die hij of zij ter plaatse moet
afhalen.
2 . Het vrijspringen van de jaarlingen, ingeschreven in een Europees erkend stamboek, zal starten op
het uur vermeld op onze website enkele dagen voor 3 oktober 2020.
3 . De jaarlingen worden in de piste toegelaten zolang de jury het nodig acht. De eigenaar en één
begeleider worden , in BWP –outfit, in de springpiste toegelaten. De paarden dienen
netjes getoiletteerd te zijn en in volgorde van hun hoofdnummer in de piste te verschijnen.
4 . Er wordt gesprongen over een laag kruisje en op ongeveer 6,4 m. een oxer. Deze laatste heeft
een hoogte van maximum 0,8 m. Alleen de jury kan de afstanden aanpassen.
5 . Reis- en verblijfkosten blijven voor rekening van de eigenaar.
6 . Aanwezigheid en deelname zijn voor eigen risico. De organisatie noch de medewerkers zijn
aansprakelijk voor schade en/of ongevallen. De deelnemers verzekeren zelf hun burgerlijke
aansprakelijkheid voor gebeurlijke ongevallen.
7 . De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen indien dit noodzakelijk
of gewenst wordt, het vrijspringen te annuleren, te onderbreken of te beëindigen indien onvoorziene omstandigheden dit vragen. De organisatie aanvaardt in deze, ook ten opzichte van
derden, geen enkele verantwoordelijkheid.
8 . Waar het reglement niet in voorziet, wordt door de organisatie bindend beslist. De volgorde van
het springen wordt bij lottrekking bepaald.
9 . Door hun inschrijving en deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met alle voorwaarden
van huidig reglement en met de beslissingen voorzien in voorgaande punten.
10 . Niet tijdig aanwezig zijn en overdreven zweepgebruik geven recht tot uitsluiting. Enkel peesen kogelbeschermers met klittenband zijn toegelaten (bandages niet, noch getten aan de
achterbenen).
11 . Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro (BWP paarden krijgen 5€ korting) en wordt grotendeels
gecompenseerd door een zak paardenvoeding ter waarde van minstens 12 euro.

12 . De eigenaar dient de originele stamboekdocumenten op 3 oktober 2020 bij te hebben, teneinde
het signalement te kunnen nagaan.
13 . Er worden geen punten of prijzen gegeven. De jaarlingen zullen tijdens het springen live
becommentarieerd worden door een hoog aangeschreven jurylid. Het is immers geen wedstrijd maar
een oefening of een soort test waarbij de natuurlijke aanleg van de jaarlingen op, voor en na de
sprong (techniek, vermogen, afdruk, lichaamshouding en galop) kan worden nagegaan en getoond
wordt aan het aanwezig publiek. Om alles vlot te laten verlopen vragen we aan onze deelnemers om
de paarden toch al enkele keren op voorhand te laten springen en ervoor te zorgen dat de paarden
goed in de hand zijn.
14 . Alle voorgestelde paarden moeten de verplichte vaccins toegediend gekregen hebben.
15 . Het juiste startuur (dat afhankelijk zal zijn van het aantal inschrijvingen), zal tijdig op onze site
vermeld worden. Zie:
www.bwpvleteren.be
16. De deelnemers verbinden zich te registreren bij het binnenkomen, de coronarichtlijnen
vastgesteld door de organisatie en de coronaverplichtingen stipt na te leven, een mondmasker te
dragen en social distancing te respecteren, ook wanneer zij een paard aan de hand hebben.

