
Wedstrijdreglement Springen

Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn spelregels

opgesteld. De KNHS kent hierbij de volgende reglementen: het Algemeen

Wedstrijdreglement en de wedstrijdreglementen Dressuur, Springen, Eventing,

Mennen, Endurance, Voltige en Aangespannen Sport. Om te controleren op het

gebruik van medicatie en verboden middelen, gelden de bepalingen van het

Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard en het Humaan

Dopingreglement. 

De KNHS-wedstrijdreglementen zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met de

regels van de internationale paardensportorganisatie, de Fédération Equestre Internationale (FEI). In enkele gevallen
was het niet mogelijk de regelgeving van de FEI te volgen, omdat het voorzieningenniveau van KNHS-wedstrijden

afwijkt van de voor de FEI-wedstrijden vereiste voorzieningen.

Een discipl inereglement moet alt i jd in samenhang worden gelezen en toegepast met het Algemeen

Wedstrijdreglement. Wanneer bepalingen in het disciplinereglement afwijken van de bepalingen in een

disciplinereglement, gaan de bepalingen in het disciplinereglement voor op het de bepalingen van het Algemeen

Wedstrijdreglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de

geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

De wijze waarop het B-springen wordt verreden (artikel 280) worden gewijzigd per 1 oktober 2013. Klik hier om de

wijzigingen te zien.

Toegestane optomingen in het Z of hoger

De toegestane optomingen zoals beschreven in het Wedstrijdreglement springen 2012 en op www.knhs.nl gelden

voor de B t/m M combinaties. Voor de combinaties Z of hoger is het FEI reglement van toepassing en dus ook de

daarin beschreven toegestane optomingen. In het FEI reglement staat dat alle optomingen zijn toegestaan, mits het

dierenwelzijn niet in het gedrang is. 

Een jurylid moet er altijd op toezien dat een (toegestane) optoming ook correct en op een diervriendelijke wijze

gebruikt wordt. Het gebruik bepaalt immers de inwerking van de optoming.

Ieder jurylid dat Z of hoger jureert dient ook met enige regelmaat het FEI reglement (www.fei.org) te checken of

wijzigingen zijn in bijvoorbeeld de toegestane optomingen. 

Ingangsdatum: 1 april 2012

Ingangsdatum wijzigingen reglement: 1 april 2013

Onderstaand in de bijlagen vind je een bestand met veel gestelde vragen en een bestand met de wijzigingen van

artikel 280 rijstijlwedstrijden. 
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