
1. Algemeen      
De oefencross van Stal ‘t Kabel bestaat uit twee onderdelen:  
1. Springparcours      
2. Cross        
  
Het springparcours is uitgezet op zand, het crossparcours is 
gedeeltelijk op gras.     
 
Er kan voor twee hoogtes worden ingeschreven:   
- 40 - 60cm       
- 60 - 80cm       
  
Het is mogelijk om het crossparcours 2x af te leggen. Het 
springparcours wordt bij een tweede ronde overgeslagen. 
Er wordt geen score of tijd opgenomen en er wordt geen 
klassement opgemaakt.      
       
2. Inschrijven      
Je kunt je inschrijven door een mail te sturen aan info@stalhetkabel.nl
Vermeld hierin jouw naam, de naam van je paard of pony, welke 
hoogte je wilt springen en of je 1 of 2 rondes crosst.   
       
Het inschrijfgeld bedraagt:     
€ 15,00 voor 1 ronde (springen + cross)    
€ 25,00 voor 2 rondes (1x springen + 2x cross)  
 
Inschrijfgeld dient op datum 13 juli 2018 ontvangen te zijn op 
onderstaand rekeningnummer:    
 
NL19 RABO 0137 7351 54 t.a.v. Stal ‘t Kabel    
    
Vermeld bij jouw betaling duidelijk jouw naam en de naam van je 
paard of pony       
 
Afmelden kan tot en met 13 juli 2018 kosteloos.   
Combinaties die op 14 juli ingeschreven staan, en niet starten, 
blijven hun inschrijfgeld verschuldigd.    
 
3. Kleding en Veiligheid     
1. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm, 

bodyprotector en laarzen (of chaps met correcte schoenen) is 
verplicht. 

2. Paarden en pony’s moeten voorzien zijn van deugdelijke 
beenbescherming. Bandages of vochtopnemende 
beenbeschermers zijn absoluut niet toegestaan. 

3. Enige spring/cross ervaring wordt aangeraden.  
4. Paarden en pony’s dienen een geldig paspoort met een correct 

inentingsverleden te hebben.   
5. Ruiters met lang haar moeten dit vastmaken in een vlecht of 

knot.      
6. Zorg er voor dat een begeleider of iemand van de organisatie 

jouw ICE gegevens heeft.  
7. Het rijden met helmcamera is toegestaan.   

     

4. Eigen Risico      
De wedstrijdgevende organisatie, noch ieder andere betrokkene 
bij de wedstrijd kan op enigerlei wijze aansprakelijk en/of 
verantwoordelijk worden gesteld omtrent schade in welke vorm dan 
ook aan personen en/of materiaal. Zowel deelnemers als bezoekers 
nemen deel en/of zijn aanwezig op eigen risico.   
 
5. Belangrijke regels     
1. Het parcours kan tijdens de cross worden verkend; houdt 

hierbij rekening met deelnemers die op dat moment in het 
crossparcours rijden.    

2. Na het springparcours kan je je gelijk aanmelden bij de start 
van het crossparcours. Zodra het parcours vrij is kan in het 
crossparcours worden gestart.   

3.  Een ruiter die langzamer is dan een opvolgende ruiter moet 
direct aan de kant en de snellere ruiter laten passeren. Pas op 
veilige afstand ( circa 100 meter) kan daarna de cross worden 
vervolgd. 

4.  Samen rijden of vlak achter elkaar aan rijden is niet toegestaan. 
Bij 3 weigeringen op dezelfde hindernis moet de geweigerde 
hindernis worden gepasseerd en worden doorgereden naar de 
volgende hindernis.    

5.  Bij een val van ruiter en/of paard kan alleen dan het (spring- 
of cross)parcours worden hervat na toestemming van de 
organisatie en als ruiter en paard hiertoe voldoende in staat zijn. 
Hierbij worden de zowel de gezondheid van ruiter en/of paard 
als de rijvaardigheid in overweging genomen.   
     

Het staat de organisatie vrij om bv uit veiligheidsredenen 
deelnemers geen toegang te geven tot het spring- en/of 
crossparcours of hen uit te sluiten bij het niet naleven van deze 
regels.  
    
6. Huishoudelijke regels     
1. Paarden en pony’s van buitenaf hebben geen toegang tot de 

stallen en faciliteiten van Stal ‘t Kabel, anders dan die ingezet 
zijn voor de oefencross en wedstrijd. Er kan ter plekke wel 
gebruik worden gemaakt van een tijdelijke afspuitplaats.

2.  Vermijd zoveel mogelijk het onderling contact tussen de 
paarden en pony’s.     

3. Je maakt gebruik van de gastvrijheid van de manege en de 
omgeving; ruim daarom de mest op het terrein, op straat 
en in de rijbaan direct op en gooi ander afval in de daarvoor 
bestemde afvalbakken.    

4. Om de wedstrijddag goed te kunnen laten verlopen is het van 
belalng dat de aanwijzingen en verzoeken van de organisatie, 
parkeer- en verkeersregelaars worden opgevolgd. 
 

Met vragen kun je mailen aan info@stalhetkabel.nl of bellen met 
0252-620447       
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1. Algemeen      
De Eventing Wedstrijd van Stal ‘t Kabel bestaat uit drie 
onderdelen:  
1. Dressuurproef       
2. Springparcours met ingebouwde barrage    
3. Cross        
 
De dressuurproef wordt op een (droge) grasbaan verreden. Het 
springparcours is uitgezet op zand, het crossparcours is grotendeels 
op zand. 
     
Er zijn twee rubrieken waaraan kan worden deelgenomen: 
- Laag  = 40 - 60cm = Dressuurproef F5  
- Hoog  = 60 - 80cm = Dressuurproef F8   
    
Het hele team rijdt in dezelde rubriek.    
      
2. Wedstrijdverloop      
Er kan per team van 3 ruiters worden deelgenomen.   
Een ruiter mag per team 1 onderdeel rijden.    
Een ruiter kan voor meerdere teams uitkomen.   
 
Een paard of pony mag in totaal maximaal 3 keer worden ingezet; 
ongeacht het onderdeel of aantal teams waarvoor het is ingedeeld. 
       
Er wordt een klassement opgemaakt voor:     
- Beste team
- Beste dressuurproef
- Beste springparcours 
- Beste cross  

Prijzen bestaan uit rozetten en linten, en: 
- Beste team  PRIJS
- Beste dressuurproef PRIJS
- Beste springparcours PRIJS
- Beste cross  PRIJS     
    
Per onderdeel kunnen punten worden verdiend en worden er 
strafpunten toegekend. Het team met de meeste punten wint de 
teamchallenge. Individuele klassementen worden opgemaakt op 
basis van het volgende: 

Dressuur = Hoogste aantal punten in de proef 
Springen= Minste springfouten, snelste tijd en hoogste  
  stijlpunten     
Cross = Minste fouten, meest ideale tijd en hoogste   
  stijlpunten      
  
Zie ook ‘Puntenberekening Dressuur, Springen en Cross’  
 

3. Inschrijven       
De wedstrijd is geopend voor de volgende deelnemers:  
- FNRS Manege- en Pensionklanten - die    
- 8 jaar of ouder zijn - en 
- Minimaal F4 diploma - en 
(Of vergelijkbaar ter beoordeling van de manegehouder)  
- Minimaal Vaardigheid 2 hebben     
       
Je kunt je via jouw manege per team inschrijven.    
      
Manegehouders schrijven hun teams in door een mail te sturen aan 
info@stalhetkabel.nl      
   
Vermeld hierin duidelijk per team: de teamnaam, de naam van 
de ruiters en paard of pony, in welke rubriek het team deelneemt 
(hoog of laag)       
       
Het inschrijfgeld bedraagt:     
    
€ 45,00 per team       
€ 15,00 per individuele inschrijving*    
       
Inschrijfgeld dient op datum 13 juli ontvangen te zijn op 
onderstaand rekeningnummer:     
    
NL19 RABO 0137 7351 54 t.a.v. Stal ‘t Kabel    
      
Vermeld bij betaling duidelijk de naam van de manege en het 
aantal teams.       
       
* Uit inschrijvingen van individuele ruiters worden waar mogelijk 
gelegenheidsteams samengesteld.     
    
Of deelname in een samengesteld team of individueel kan 
doorgaan wordt enkele dagen voor de  wedstrijd bekend gemaakt. 
      
Afmelden kan tot en met 13 juli 2018 kosteloos.    
Teams die op 14 juli ingeschreven staan, en niet starten, blijven hun 
inschrijfgeld verschuldigd.      
(Ruiters en / of paarden kunnen tot 3 dagen voor de wedstrijd 
worden gewisseld)      
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4. Kleding en Veiligheid     
1. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm, 

bodyprotector en laarzen (of chaps met correcte schoenen) is 
verplicht.     

2. Paarden en pony’s moeten voorzien zijn van deugdelijke 
beenbescherming.    

3. Bandages of vochtopnemende beenbeschermers zijn absoluut 
niet toegestaan.     

4. Te paard/pony is het verplicht te allen tijde het startnummer 
zichtbaar op de bodyprotector te dragen  

5. Ruiters met lang haar moeten dit vastmaken in een vlecht of 
knot.  

6. Zorg er voor dat een begeleider of iemand van de organisatie 
jouw ICE gegevens heeft.    

7. Het rijden met helmcamera is toegestaan.   
      

5. Eigen Risico      
De wedstrijdgevende organisatie, noch ieder andere betrokkene 
bij de wedstrijd kan op enigerlei wijze aansprakelijk en/of 
verantwoordelijk worden gesteld omtrent schade in welke vorm dan 
ook aan personen en/of materiaal. Zowel deelnemers als bezoekers 
nemen deel en/of zijn aanwezig op eigen risico.  
 
6. Belangrijke regels     
1. Het parcours van de cross wordt op geplande tijden gezamenlijk 

verkend.    
2. Alle starttijden zijn nauwkeurig gepland. Zorg dat je ruim op tijd 

bij jouw onderdeel aanwezig bent.  
3.  Een ruiter die in de cross langzamer is dan een opvolgende 

ruiter moet direct aan de kant en de snellere ruiter laten 
passeren. Pas op veilige afstand ( circa 100 meter) kan daarna 
de cross worden vervolgd.    

4.  Samen rijden of vlak achter elkaar aan rijden is niet toegestaan.
5. Bij 3 weigeringen op dezelfde hindernis moet de geweigerde 

hindernis worden gepasseerd en worden doorgereden naar de 
volgende hindernis.    

6. Bij een val van ruiter en/of paard kan alleen dan het (spring- 
of cross)parcours worden hervat na toestemming van de 
organisatie en als ruiter en paard hiertoe voldoende in staat zijn. 
Hierbij worden de zowel de gezondheid van ruiter en/of paard 
als de rijvaardigheid in overweging genomen.   
      

Het staat de organisatie vrij om bv uit veiligheidsredenen 
deelnemers geen toegang te geven tot het spring- en/of 
crossparcours of hen uit te sluiten bij het niet naleven van deze 
regels.        
  

7. Huishoudelijke regels     
1. Paarden en pony’s van buitenaf hebben geen toegang tot de 

stallen en faciliteiten van Stal ‘t Kabel, anders dan die ingezet 
zijn voor de oefencross en wedstrijd. Er kan ter plekke wel 
gebruik worden gemaakt van een tijdelijke afspuitplaats. 

2. Vermijd zoveel mogelijk het onderling contact tussen de 
paarden en pony’s.     

3. Je maakt gebruik van de gastvrijheid van de manege en de 
omgeving; ruim daarom de mest op het terrein, op straat 
en in de rijbaan direct op en gooi ander afval in de daarvoor 
bestemde afvalbakken.   

4. Om de wedstrijddag goed te kunnen laten verlopen is het van 
belalng dat de aanwijzingen en verzoeken van de organisatie, 
parkeer- en verkeersregelaars worden opgevolgd.  
     

Met vragen kun je mailen aan info@stalhetkabel.nl of bellen met 
0252-620447       
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Dressuur
De voor de dressuurproef gegeven jurypunten tellen 1 op 1 mee 
voor het resultaat.      
 
Springen en Cross     
In het springen en de cross worden punten verdiend door het 
succesvol nemen van de hindernissen.     
     
Een hindernis is 10 of 20 punten waard. Een balk of weigering 
levert strafpunten op:      
 
 » Balk in springparcours: 5 strafpunten   
 » 1e weigering op een hindernis: 10 strafpunten   
 » 2e weigering op dezelfde hindernis: 15 strafpunten (25 

strafpunten totaal)     
 » 3e weigering op dezelfde hindernis: 25 strafpunten (50 

strafpunten totaal)    
 » Elke hindernis mag maximaal 3x aangereden worden, daarna 

moet je door naar de volgende hindernis.   
 » Val ruiter en/of paard/pony: 100 strafpunten. (zie ook 

Belangrijke regels, punt 6)     
 

Stijlpunten      
Zowel in het springen als in de cross wordt de rijstijl beoordeeld op 
de volgende punten:      
   
 » Wijze van rijden (in het terrein)   
 » Wijze van springen van de hindernissen  
 » Balans en zit van de ruiter     

    
Het gemiddelde eindcijfer wordt opgeteld bij het puntentotaal. 
        
Tijdfouten       
Overschrijding van de ideale tijd met meer dan 5 seconden: 1 
strafpunt per sec.       
   
Meer dan 5 seconden onder (sneller dan) de ideale tijd: 2 
strafpunten per sec.       
   
In stap of draf de finish passeren om de ideale tijd te halen, wordt 
bestraft met 50 strafpunten.     
 
Geschillen      
In geval van verschil van mening of inzicht over de toekenning van 
punten is het besluit de wedstrijdleiding bindend.
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