
Spelregels onderlinge outdoor dressuurwedstrijd 

Competitie 

• Om kans te maken om kampioen te worden moeten er minstens 4 wedstrijden in dezelfde 

klasse gereden worden met hetzelfde paard/pony 

• Wanneer 5 wedstrijden worden gereden, wordt het slechtste resultaat weggestreept.  

• De laatste wedstrijd moet je verplicht mee rijden om kans te maken op het kampioenschap. 

• Wanneer je niet wilt deelnemen aan de competitie kan er uiteraard ook aan elke wedstrijd 

los deelgenomen worden. 

• Bij inschrijving moet worden aangegeven dat je deel neemt aan de competitie. 

• Er is een competitie voor ruiters op lespaarden overall en een competitie voor ruiters met 

eigen\leasepaard overall. 

• Je kunt mee doen in de klassen stap-draf (F2), BB t/m Z2. Let wel op, de klasse Z wordt in een 

20x40m bak verreden, dus ook de 20x40m proeven. 

 

Opgave, inschrijfgeld en afmelding 

• Opgave kan alleen via de website www.staltermaars.nl  

• Afmelden kan alleen door middel van een mail te sturen naar info@staltermaars.nl en dient 

vóór sluitingsdatum (7 dagen voor wedstrijd) bij ons gemeld te zijn.  

• Bij afmelding na sluitingsdatum geen inschrijfgeld retour. 

• De maandag voorafgaand aan de wedstrijd zal de voorlopige startlijst geplaatst worden. Hier 

kunnen eventuele wijzigingen in aangebracht worden. 

• Twee dagen voor de wedstrijd wordt de definitieve startlijst gepubliceerd en kunnen er geen 

wijzigingen meer doorgevoerd worden. 

• Inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt €10,00 per proef (mogelijkheid om twee proeven te 

rijden). Dit wordt op de wedstrijddag, voor het inrijden, contant voldaan. 

• De ruiters dienen een uur voor de starttijd aanwezig te zijn. Dit in verband met uitvallers. Let 

op! De aangegeven starttijden zijn richttijden. 

Bij opgave graag het volgende vermelden: 

Naam ruiter 
Naam paard/pony 
Catergorie; paard of pony 
Leeftijd ruiter 
Klasse 
Aantal proeven 
Ik rijd wel/niet mee met de competitie. 
 
Heb je eventuele opmerkingen dan graag direct vermelden bij opgave, zodat wij hiermee 
rekening kunnen houden. 
 

 

Handicapregeling 

• De klassen worden per wedstrijd ingedeeld, afhankelijk van de aanmeldingen. 

Dit houdt in dat verschillende klassen bij elkaar gevoegd kunnen worden voor de 

prijsuitreiking. 
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Prijzen 

• Op elke wedstrijd zijn er voor alle ruiters rozetten te winnen. 

• De winnaar van elk klassement krijgt een extra prijs (gebruiksartikel). 

• De prijsuitreiking wordt aan het einde van elk klassement gehouden. (Tenzij Corona 

maatregelen anders aangeven.) 

• Op de laatste wedstrijd van de competitie worden de kampioenen gehuldigd en de 

competitie prijzen uitgereikt. 

 

 

Kleding, harnachement en verzorging 

• Elke ruiter dient te paard, op en buiten het terrein, een veiligheidscap te dragen. 

• Jodhpurs met chaps of rijlaarzen zijn verplicht. 

• De ruiter is niet verplicht om wedstrijdkleding te dragen. Wanneer er gekozen wordt om wel 

in tenue te rijden, moet deze compleet zijn. 

• Het paard/pony dient een correct harnachement te dragen, bestaande uit een passend zadel 

met chabrak en een passend hoofdstel. Bitloos is ook toegestaan. 

• Het paard/pony moet er netjes en verzorgd uit zien. 

 

Overige info 

• Parkeren kan op het grasveld voor Stal ter Maars. Dit wordt aangegeven met borden. 

• De wedstrijd wordt gehouden in een 20x40m omheinde buitenbak. Losrijden gebeurd in een 

17,5x40m omheinde buitenbak. Beide op zandbodems. 

• Mest dient opgeruimd te worden, op en buiten het terrein. 

• Stal Ter Maars stelt zich niet aansprakelijk voor vergeten van spullen, schade of diefstal. 

• Iedereen betreedt op eigen risico het terrein van Stal Ter Maars. 

• De huisregels van Stal Ter Maars staan aangegeven bij het entree hek.  

• Stal Ter Maars is in bezit van een veiligheidscertificaat. 

 

*let op: er zijn geen officiële winstpunten te behalen. 

 


