
Reglement onderlinge dressuur wedstrijd 12/12/2021  Fair to Horses  

 

A. Voorafgaand aan de wedstrijd dag: 

1. De combinatie is tijdig bij de organisatie aangemeld en heeft de inschrijfgelden voldaan1. 
2. Zal de deelnemer zijn voorzien van de reglementen van Fair to Horses. 
3. Paard/Pony is gezond en voldoet aan de nodige vaccinaties2.  

 
B. Tijdens de wedstrijd dag: 

1. De algemene voorwaarden, stal-, rijbaan-, en huisregels van Fair to Horses zijn van toepassing. 
Door deel te nemen aan deze wedstrijd ga je hiermee akkoord.  Worden de regels overtreden 
kan je worden uitgesloten van de wedstrijd, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. 

2. Deelname is op eigen risico. 
3. De combinatie meldt zich op de gevraagde tijd bij de organisatie aan of af1.  
4. Paard/Pony is gezond en voldoet aan de nodige vaccinaties2.  
5. Paard/Pony is gedragsmatig voldoende opgeleid om op vreemd en bekend terrein te 

functioneren en zal geen gevaar opleveren voor zichzelf, ruiter en/of omstanders. De jury of 
organisatie kan ruiters aanwijzingen geven om de rust en veiligheid te herstellen of kan de 
ruiter uitsluiten en sommeren het terrein te verlaten. 

6. Zowel in de inrij- als wedstrijdbaan is het verboden te rijden in strijd met de Fair to Horses 
principes3, waarbij de opinie van de wedstrijdleiding, jury(leden) dan wel aanwezige 
aangesloten trainers doorslaggevend zullen zijn. Bij het in strijd zijn met de principes wordt 
deelname uitgesloten en zult u worden gesommeerd het terrein te verlaten.  

7. Combinatie verschijnt in de inrij- dan wel wedstrijdbaan in een uitrusting die verantwoord is 
voor de combinatie en omstanders.  

8. Zowel paard/pony en ruiter zijn uitgerust met correct passend/veilig harnachement/ kleding 
en bescherming. Neusriemen: minimaal 2 vingers ruimte tussen neusbot en neusriem, 
aansnoeren is verboden op straffe van uitsluiting.  

9. Hulpteugels, welke dan ook, zijn niet toegestaan, op straffe van uitsluiting. 
10. Over de uitslag kan tot op redelijke hoogte worden gediscussieerd. De intentie van Fair to 

Horses is bemoedigend en opbouwend. Afhankelijk van de opzet van het programma is hier 
aan het einde van de onderlinge wedstrijddag dan wel op een door de jury(leden) of 
organisatie ander toegewezen moment ruimte voor. Bij het verstoren van het programma 
wordt deelname uitgesloten en zult u worden gesommeerd het terrein te verlaten.  
 
 
1 Tijdslijnen en kosten kunnen per wedstrijd dag verschillen. 
2 Conform wedstrijd regelement KNHS. 
3 Principes: vriendelijke hand waarbij terugwerking zoveel mogelijk wordt vermeden. Streven 
naar voldoende lengte in de hals, harmonie en respect voor het paard, respect voor 
omstanders en mede ruiters. 


