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ALGEMEEN WINTERREGLEMENT DRESSUUR
Hoofdstuk 1
ALGEMENE WERKING
1.1. De winterwerking HROV is opengesteld voor ruiters met een geldige VLP licentie.
1.2. Tijdens de winterwerking dienen de paarden geïmmatriculeerd te zijn.
1.3. Tijdens de winterwerking zullen handicappunten worden toegekend.
1.4. Voor alle punten welke in de hiernavolgende artikels 2 t.e.m. 6 niet specifiek worden besproken
zullen de algemene VLP richtlijnen en bepalingen zoals beschreven in het “VLP Dressuurreglement ” van
kracht blijven. Dit reglement (in z’n laatste vorm) kan ten alle tijde geraadpleegd worden op de VLP-site.

Hoofdstuk 2
INSCHRIJVINGEN
2.1. De inschrijvingen dienen minstens volgende gegevens te bevatten
naam van de ruiter
naam van het paard
nummer en niveau en naam van de proef
plaats + datum + nummer van de wedstrijd
2.2. Inschrijvingen kunnen enkel volgens volgende procedure gebeuren :
-

Via Equidata ( website www.equibel.be )
Via e-mail ( dressuur@hrov.be )

Indien er van bovenvermelde regels wordt afgeweken bij specifieke organisatie of wedstrijden zal
dit ook expliciet worden opgenomen in het vraagprogramma.
2.3. Ongeacht de gebruikte inschrijvingsmethode, zullen de inschrijvingen sluiten op de dag en uur zoals
aangegeven in het voorprogramma welke op de HROV site verschijnt.
2.4. Een combinatie ruiter/paard mag slechts aan maximum twee proeven deelnemen. De niveaus
moeten opeenvolgend zijn.
2.5. Een ruiter mag slechts 6 dressuurproeven voorstellen, maar slechts tweemaal dezelfde proef.
2.6. Een paard mag slechts éénmaal in een proef voorgesteld worden en maximum in twee verschillende
proeven.
2.7. Indien er een beperking is wat betreft aantal starters zal dit kenbaar gemaakt worden in het
voorprogramma en via de nieuwtjes op de HROV site
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2.8. Alle algemene bepalingen van het VLP Dressuurreglement – zoals van toepassing tijdens het
zomerseizoen bijven ook nu in voege.
2.9. De combinaties zullen tijdens deze wedstrijden handicappunten verkrijgen,

Hoofdstuk 3
INSCHRIJVINGSGELD
3.1. Elke inschrijving moet volledig betaald worden, ook bij afwezigheid van de ruiter. Gedane
inschrijvingen worden niet terugbetaald tenzij bij afgelasting van wedstrijden of proeven.
3.2. Volgende inschrijvingsgelden worden gehanteerd :
E5 / E7
A6 / A7
L6 / L7
M3 / M4 / MP3 / MP4

:
:
:
:

Via Equibel
13 euro
13 euro
16 euro
16 euro

Via e-mail
20 euro
20 euro
23 euro
23 euro

Hoofdstuk 4
WEDSTRIJDVERLOOP
4.1. De startorde zoals voorzien op de officiële lijst van het HROV-dressuur moet strikt worden gevolgd.
4.2. Bevestigingen + betalingen tot deelname zijn verplicht voor aanvang van de proef, te gebeuren op
het secretariaat. Een combinatie moet minstens een half uur voor aanvang van de proef bevestigen en
zal op dat ogenblik zijn startnummer toegewezen krijgen.
4.3. Combinaties zonder startnummer zal de toegang tot de inrijpiste en wedstrijdpiste worden
geweigerd.
4.4. Niet bevestigde combinaties kunnen NIET starten in de wedstrijd.
4.5. Prijsuitreiking gebeurt te voet in volledig wedstrijduniform.
4.6. Protocols van niet-geklasseerde ruiters zullen te verkrijgen zijn na het beëindigen van de proef. Wie
zich wel geklasseerd heeft en niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, krijgt zijn prijzengeld niet gestort.
4.7. Hoofstelnummers zijn verplicht en zullen aan de combinaties toegekend worden op het ogenblik dat
zij zich bevestigen op het wedstrijdsekretariaat. Iedere combinatie is verantwoordelijk voor zijn eigen
nummer.
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Hoofdstuk 5
PRIJZENGELD
5.1. Geldprijzen worden in elke rubriek toegekend volgens de verdeelsleutel 1 op 4 starters binnen
wedstrijd. Wie niet aanwezig is op de prijsuitreiking, krijgt zijn/haar geld niet gestort.
5.2. De verdeling van het prijzengeld gebeurt volgens dezelfde verdeelsleutel als tijdens het
zomerzeisoen.
5.3. Het prijzengeld zal worden overgeschreven op het rekeningnummer zoals in Equidata opgenomen.
5.4. Enkel de geklasseerde(n) (1 op 4) worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking in volledig
wedstrijduniform.

Hoofdstuk 6
KLACHTEN
Alle klachten en betwistingen aangaande het verloop van de wedstrijd / protocols / uitslagen, e.d.
kunnen slechts worden behandeld indien aan volgende procedure wordt voldaan :
-

Schriftelijke indiening op het plaatselijke wedstrijdsecretariaat
Ten laatste een half uur na de laatste prijsuitreiking
Bijsluiting bij de schriftelijke klacht van de originele documenten
De klager moet in het bezit zijn van een schriftelijk ondertekend ontvangstbewijs van het
plaatselijk wedstrijdsecretariaat, dat zijn klacht tijdig en volledig is.

De HROV dressuurcommissie zal elke klacht welke voldoet aan de hierboven vermelde procedure
behandelen. De behandeling van een klacht zal gebeuren door de HROV dressuurcommissie en een
uitspraak zal worden geformuleerd op grond van het VLP en Nationaal Dressuurreglement.

Hoofdstuk 7
APPENDIX
Het algemeen Winterreglement van de HROV-dressuur kan ten allen tijde worden herzien of worden
uitgebreid door de HROV-dressuurcommissie.
Dergelijke aanpassingen worden medegedeeld via de website.
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