
De wedstrijd wordt verreden onder de reglementen van de 
KNHS. 

Bestuursleden, jury´s, grondeigenaren, noch ieder ander 
betrokkene bij  de organisatie kan op enige wijze aansprakelijk 
worden gesteld betreffende schade in welke vorm dan ook aan 
personen,  paarden/pony´s, tuigen, rijtuigen, auto´s en/of andere 
goederen. 

Men dient rekening te houden met de mogelijkheid tot controle 
op het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen. 
Deelnemers dienen een geldige startkaart, vaccinatiebewijs en 
WA-verzekering op verzoek te kunnen tonen, pony´s tevens een 
geldig meetbewijs. 

Daar iedere aanspanning op tijd is geplaatst, is deze verplicht op 
het aangegeven tijdstip te starten en minimaal 5 minuten voor 
aanvang starttijd, startklaar aanwezig te zijn. Het niet op tijd 
aanwezig zijn kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

Tijdens de wedstrijd zijn er een dierenarts evenals een hoefsmid 
aanwezig. Bij gebruik hiervan zijn de kosten voor eigen rekening 
van de betrokken deelnemer. 

Zowel deelnemers als bezoekers nemen deel of zijn aanwezig op 
eigen risico. De organisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van 
EHBO. 

De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen 
appel mogelijk. In alle gevallen, waarin deze bepalingen en het 
reglement niet voorzien, beslist het bestuur, zo nodig in overleg 
met de Federatievertegenwoordiger. 

Alle onderdelen worden op tijd gestart, u dient daarom minimaal  
5 minuten voor starttijd aanwezig te zijn, de duur van een 
veterinaire controle is hier niet bij inbegrepen.  

De route van het wegparcours en de marathon wordt aangegeven 
met gekleurde pijlen welke zoveel mogelijk aan de rechterzijde 
van het traject zijn geplaatst. 

A-traject   gele pijlen  

B-traject   rode pijlen 

Uitstaptraject   blauwe pijlen 

De Impuls rijders (BB) rijden hindernis 2 en hindernis 5 niet. 

De klasse L rijders rijden hindernis 5 niet. 

Tijdens de wedstrijd dient u er rekening mee te houden dat u 
deelnemer bent aan het verkeer en dat u zich als zodanig aan de 
geldende verkeersregels hebt te houden. 

Dit jaar zijn er wat problemen met de beschikbaarheid van 
vrijwilligers voor de veterinaire keuringen. De mogelijkheid 
bestaat, dat er daardoor langer moet wachten, dan u gewend 
bent. Wij hopen, dat u daar begrip voor heeft. 

ALGEMENE BEPALINGEN MEDEDELINGEN AAN ALLE DEELNEMERS 


