FNRS Wedstrijdreglement april 2014
Algemeen:
Artikel 1
Kledingvoorschriften van de ruiter:
a. Het veiligheidshoofddeksel dient NEN-EN 1384-2012 gekeurd te zijn (ook verplicht bij
het losrijden of inspringen). Deze norm vervangt de voorgaande edities van norm NEN-EN
1384.
b. Rijjasje + plastron/stropdas + witte blouse + witte handschoenen + witte rijbroek
(= compleet wedstrijdtenue), of Manegesweater/manegebodywarmer /effen sweater/witte
blouse met lange mouwen + rijbroek.
c. Bij het officiële wedstrijdtenue zijn witte handschoenen verplicht, bij het andere tenue zijn
handschoenen niet verplicht, maar draagt men ze wel dan moeten het witte handschoenen
zijn.
d. Rijlaarzen, rubber of leer of jodphurschoenen in combinatie met minichaps (zonder
franjes).
e. Het gebruik van een oornetje/neusnetje is toegestaan tijdens de FNRS Proeven.
f. De maximale toegestane lengte van een zweep is 75 cm, een dressuurzweep voor pony’s
mag maximaal 100 cm en voor paarden 130 cm lang zijn inclusief slag. Bij springproeven is
alleen een zweep van maximaal 75 cm toegestaan.
g. Ruiters die deelnemen aan de FNRS Proevendagen dienen voor het rijden van de proef
hun (geldige) ruiterpaspoort in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat.
h. Het ruiterpaspoort is vanaf de afgiftedatum voor 1 jaar geldig.
i. Na het eerste jaar is het ruiterpaspoort geldig vanaf het plaatsen van de jaarzegel voor
het nieuwe jaar en nadat de manegehouder zijn bedrijfsstempel over de jaarzegel heeft
geplaatst.
j. Indien de deelnemer niet aan sub a t/m i van dit artikel voldoet, kan er niet gestart
worden door de betreffende ruiter.
k. Overmatig of verkeerd gebruik van zweep/teugels en/of sporen wordt bestraft met een
waarschuwing. Na één waarschuwing volgt uitsluiting.
Artikel 2
a. Het paard dient te zijn opgetoomd met een deugdelijk, goed passend en in behoorlijke
staat van onderhoud verkerend zadel, hoofdstel en bit (een trens-optoming).
b. Beenbeschermers, sporen en hulpteugels (mits goed afgesteld), zijn alleen toegestaan
met toestemming van de manegehouder.
c. Vanaf proef F12 is alleen het gebruik van een martingaal (mits goed afgesteld)
toegestaan.
d. Een bitloze optoming is alleen toegestaan met toestemming van de manegehouder.
Dressuur
Artikel 3
a. Iedere proef heeft een a en b versie, de wedstrijdleiding bepaalt welke proef en versie
wordt gereden.
b. Nieuwe ruiters mogen uitsluitend instromen in de proeven F1 tot en met F6.
c. Doorstroom naar KNHS klasse B dressuur is mogelijk na het behalen van het F8 diploma.
Na het behalen van het F12 diploma kan er doorgestroomd worden naar de KNHS klasse B
of L1 dressuur. Manegeruiters kunnen hiervoor een persoonsgebonden (niet
combinatiegebonden) “manegestartpas” aanvragen bij de KNHS.
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Artikel 4
De onderdelen in dressuur worden gewaardeerd van 0 tot en met 10.
0. = niet uitgevoerd
6. = voldoende
1. = zeer slecht
7. = tamelijk goed
2. = slecht
8. = goed
3. = tamelijk slecht
9. = zeer goed
4. = onvoldoende
10. = uitmuntend
5. = matig
Artikel 5
Een vergissing in de proef wordt bestraft:
- 1e maal = 2 punten aftrek
- 2e maal = 4 punten aftrek (totaal –6)
- 3e maal = 8 punten aftrek (totaal –14)
- 4e maal = uitsluiting
(gang- of overgangsfouten zijn geen vergissingen in de proef maar komen in het betreffende
cijfer tot uitdrukking)
Artikel 6
a. Na een val van een paard/pony of ruiter volgt geen uitsluiting, maar zal het bij het
betreffende onderdeel in het cijfer tot uitdrukking worden gebracht.
b. Buiten de ring komen wordt beoordeeld als een vergissing.
Artikel 7
a. Bij de F Proeven komt men in aanmerking voor een promotiepunt als men 210
protocolpunten of meer behaalt.
b. Tijdens de FNRS Proevendag kan maximaal 1 promotiepunt worden toegekend.
Een ruiter mag wel twee proeven rijden.
c. Bij de F1 en F2 is 1 promotiepunten nodig om door te mogen naar de volgende proef.
Bij de F3 t/m F8 zijn minimaal 2 promotiepunten en maximaal 5 promotiepunten nodig om
door te gaan naar de volgende proef.
Bij de F9 t/m F20 zijn minimaal 3 promotiepunten en maximaal 5 promotiepunten nodig om
door te gaan naar de volgende proef.
d. Wanneer meerdere ruiters op het protocol, hetzelfde aantal punten krijgen in het kopje
totaal, wordt eerst gekeken naar het onderdeel:
26. De houding van de ruiter
27. De zit van de ruiter
31. Juistheid der teugelhulpen
30. Juistheid der beenhulpen
Wanneer er na deze punten nog geen verschil is in de plaatsing is er sprake van een
ex-aequo uitslag, de volgende plaatsing wordt dan niet gegeven.
e. Aan alle even F Proeven zijn FNRS Diploma’s verbonden.
f. Het diploma wordt toegekend indien de praktijk en de theorie beiden voldoende zijn, met
een maximum van 3 fouten in het theorie-examen.
g. Indien er in het theorie-examen meer dan 3 fouten worden gemaakt, dan moet het
theorie-examen over worden gedaan op een volgende wedstrijddag. Indien de 2e keer
wederom onvoldoende is, dan moet het geheel overgedaan worden (dus de proef en het
theorie-examen).
h. Bij de volgende F Proeven behoren theorie-examens: F2, F4, F6, F8 en F10.
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Vaardigheid en Oefenspringen
Artikel 8
a. Bij de Va- en OS Proeven komt men in aanmerking voor een promotiepunt
als men 180 protocolpunten of meer behaalt.
b. Men moet minimaal 2 promotiepunten behalen voor iedere proef.
c. Na het behalen van 1 promotiepunt in de F4 mag een ruiter instromen in de Va1 Proef.
d. Na het behalen van het F4 Diploma mag de ruiter naar keuze instromen in Va1- of
direct instromen in de Va2 Proef.
e. Na het behalen van het Va2 Diploma mag een ruiter opgaan voor de OS1 Proef.
f. Aan de even Va Proef en aan de even OS Proef zijn FNRS Diploma’s verbonden.
g. Na het behalen van minimaal de tweede promotiepunt ontvangt de ruiter een diploma.
Artikel 9
a. De advieshoogte van de sprongen bij vaardigheid en oefenspringen zijn als volgt:
- Va1 hoogte 40 cm
- Va2 hoogte 50 cm
- Va3 hoogte 50 cm
- OS1 hoogte 50 - 60 cm
- OS2 hoogte 50 - 60 cm
b. Indien nodig mag de manegehouder, naar eigen inzicht, het desbetreffende parcours
verlagen voor kleine pony’s.
Artikel 10
Een vergissing of een fout bij vaardigheidsproeven en oefenspringen met betrekking tot
springen en doorgangen worden bestraft:
- 1e weigering op een hindernis = 2 punten aftrek.
- 2e weigering op dezelfde hindernis = 2e maal 2 punten aftrek (totaal -4).
- 3e weigering op dezelfde hindernis = 3e maal 2 punten aftrek en een 0 en doorgaan naar
het volgende onderdeel in de proef (aftrek voor de weigeringen is totaal -6 en een 0 omdat
de hindernis niet gesprongen is).
- bij de 2e maal 3 keer weigeren op dezelfde hindernis volgt uitsluiting.
- bij afwerpen van de bovenste balk = 2 punten aftrek.
- buiten de ring komen wordt beoordeeld als een dressuurmatige vergissing.
- een vergissing of een fout bij vaardigheidsproeven met betrekking tot de dressuur wordt
als volgt bestraft: 1e = 2 punten aftrek, 2e = 4 punten aftrek, 3e = 8 punten aftrek en
4e = uitsluiting.
- het nemen van een verkeerde hindernis geldt als een dressuurmatige vergissing.
- één of meerdere afgeworpen balletjes per onderdeel -2*.
* Indien een paard/pony met de staart het balletje eraf slaat wordt dit niet als strafpunt aangemerkt.
De jury beslist hierover.
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Springen
Artikel 11
a. Het basisparcours per hoogte wordt beoordeeld op stijl.
De barrage op alle hoogten wordt verreden op stijl, wel wordt er een maximale tijd
gesteld.
b. Onderdelen in het springen worden gewaardeerd van 0 tot en met 10.
0. = niet uitgevoerd
6. = voldoende
1. = zeer slecht
7. = tamelijk goed
2. = slecht
8. = goed
3. = tamelijk slecht
9. = zeer goed
4. = onvoldoende
10. = uitmuntend
5. = matig
c. De verschillende beoordelingspunten hebben waarderingen:
- Binnenkomen, halthouden en groeten: cijfer x 1
- Wijze van rijden tussen de hindernissen: cijfer x 3
- Houding en zit voor, tijdens en na de sprong: cijfer x 3
d. Bij het behalen van 42 - 48 punten behaalt de ruiter 1 promotiepunt. Bij het behalen van
49 punten of meer behaalt de ruiter 2 promotiepunten. Promotiepunten kunnen door de
manegehouder in het ruiterpaspoort worden geregistreerd.
e. Bij minimaal 3 promotiepunten mag de ruiter in een 10 cm hoger parcours starten. Bij 10
promotiepunten moet de ruiter in een 10 cm hoger parcours starten.
f. Diploma’s kunnen worden aangevraagd bij het behalen van 3 promotiepunten bij de
hoogte van even parcoursen (40 - 60 - 80 cm).
g. Promotiepunten kunnen alleen worden behaald in het hoogst geklasseerde parcours dat
wordt gesprongen.
h. De ruiter mag instromen tot en met de klasse S60.
Artikel 12
a. Het maximale aantal weigeringen is 3, daarna is de ruiter uitgesloten voor de prijzen.
Indien het wedstrijdschema het toelaat, mag de jury toestaan dat het parcours als oefening
wordt afgemaakt.
b. Op de parcourstekening staat een maximale tijd genoteerd. Bij het overschrijden van de
maximale tijd worden er 2 punten van het stijlcijfer afgetrokken.
c. Per afgeworpen balk worden 2 punten van het stijlcijfer afgetrokken.
d. Weigering, vergissing, springen van een verkeerde hindernis, rijden van een volte, starten
voor startsignaal (de bel) en dergelijke geeft 4 aftrekpunten van het stijlcijfer.
e. Bij een val van de ruiter (en paard) volgt uitsluiting. Indien de organisatie de ruiter nog
een keer wil laten deelnemen aan het parcours is dit toegestaan. Dit is alleen toegestaan
met een minimale tussenpauze van 1 deelnemer. Daarnaast moet de ruiter geen lichamelijk
letsel hebben opgelopen tijdens de val.
f. Door middel van een belsignaal geeft de jury tijdens het parcours aan wanneer de ruiter
mag starten of moet stoppen. Tevens geeft de jury door middel van een belsignaal aan
wanneer zich een onveilige situatie voordoet (hindernis in elkaar gesprongen bijvoorbeeld)
of als de ruiter wordt uitgesloten.
Artikel 13
a.Het maximaal aantal te rijden parcoursen (exclusief barrages) van een paard/pony
met het oog op paardenwelzijn is 4.
b.Tijdens het losspringen mogen maximaal 4 sprongen worden gemaakt, verdeeld over de
steilsprong en oxer.
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Artikel 14
a. A Systeem: bij 42 punten, dus 1 promotiepunt, mogen de ruiters barrage rijden.
B Systeem: alleen ruiters die foutloos zijn in het basisparcours mogen een barrage
rijden.
b. Plaatsing: het totaal aantal stijlpunten - het totaal aantal strafpunten.
Barrage: de ruiter dient binnen de vastgestelde maximale tijd binnen te zijn. De
puntentelling is hetzelfde als bij het basisparcours.
c. De ex-aequo-regeling is als volgt: wanneer er 2 of meer ruiters foutloos zijn in het
basisparcours, foutloos in de barrage en zij hetzelfde aantal stijlpunten hebben, wordt er
gekeken naar de houding en zit op de sprong, vervolgens naar de wijze van rijden tussen de
hindernissen. Zijn deze laatste 2 punten ook gelijk, dan zijn er twee of meerdere winnaars.
Certificaten buitenrijden en het FNRS Ruiterbewijs
Artikel 15
Iedere ruiter kan beginnen met de opleiding Buitenrijden. Na het met goed gevolg afleggen
van het examen CBR1 en CBR 2, mag de ruiter doorstromen naar het FNRS Ruiterbewijs. De
examens worden afgenomen door een FNRS Erkende Examinator.
Artikel 16
a. De verschillende CBR examens mogen vrij worden gepland, mits er niet meer dan een
deelexamen per dag plaatsvindt voor dezelfde ruiters.
b. Het theorie-examen bestaat voor CBR1, CBR2 en het FNRS Ruiterbewijs uit 25
meerkeuzevragen. Hierin mogen maximaal vijf fouten worden gemaakt.
c. Tijdens het praktijkexamen moet voor alle onderdelen op de werklijst een voldoende zijn
behaald om te kunnen slagen.
d. CBR1 mag worden afgenomen in een binnenrijbaan, maar wordt bij voorkeur afgenomen
in een buitenrijbaan. CBR2 moet op een buitenterrein of in een buitenrijbaan worden
afgenomen en het FNRS Ruiterbewijs wordt afgenomen op een buitenterrein (van minimaal
1200 vierkante meter of met een minimale afmeting van 20X60 meter) en op de openbare
weg.
Voltige
Artikel 17 Kledingsvoorschriften voltigeurs en longeur
a. Kleding van de voltigeurs moet veilig, goed aansluitend en geschikt voor de voltigesport
zijn. Binnen het team moet de kleding overeenkomstig zijn. Het gebruik van startnummers
wordt aanbevolen. De longeurs dienen in gepaste kleding in de ring te verschijnen.
Hieronder wordt verstaan een witte of zwarte broek met witte of zwarte bovenkleding of in
de kleuren van het ruitersportcentrum.
b. Bij slechte weersomstandigheden kan in overleg met het ruitersportcentrum en de jury
worden bepaald dat tijdens de wedstrijd een trainingspak of warme kleding mag worden
gedragen.
c. Ruiters die deelnemen aan de FNRS Voltigewedstrijden dienen voor het rijden van de
proef hun (geldige) ruiterpaspoort in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat.
d. Veiligheidshelm is niet verplicht.
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Artikel 18 Optoming voltigepaard
De uitrusting van een voltigepaard bestaat uit:
a. Een hoofdstel met een africhtingsneusriem, engelse neusriem of een gecombineerde
neusriem en een trens van voldoende breedte en dikte (minimaal 1 cm)
b. Een voltigeersingel met twee ingebouwde, voldoende veilige handgrepen met desgewenst
een tussenlusje en aan een of beide zijden een voetlus. De singel moet zodanig op het paard
liggen dat de schoft van het paard vrij blijft en dat zich geen drukkingen kunnen voordoen.
c. Het dekje mag in zijn totaliteit niet langer zijn dan 110 cm, niet breder dan 90 cm en niet
dikker dan 3 cm, met uitzondering van de plaats direct onder de voltigeersingel, waar iedere
dikte is toegestaan.
Het dekje mag niet meer dan 80 cm uitsteken vanaf de achterzijde van de voltigeersingel in
de richting van de achterzijde van het paard en niet meer dan 25 cm voor de voltigeersingel.
Het moet gemaakt zijn van stug materiaal.
d. Twee bijzetteugels van voldoende lengte. In de klasse Vo1 t/m Vo5 mogen de
bijzetteugels na de verplichte oefeningen uitgevoerd in galop worden bijgesteld voor de kür
in stap.
e. Een onder nagenoeg de gehele voltigeersingel passende beschermstrook van voldoende
dikte, zodanig aangebracht dat het paard optimale bescherming tegen drukkingen wordt
gegeven.
f. Een longe van minimaal 8 meter lengte, zonodig voorzien van een eindlus en bij voorkeur
zonder draaibare sluitingen of verbindingen.
g. Een longeerzweep. Deze heeft een minimale lengte van 7 meter.
h. Voor zover nodig beenbescherming.
i. Gebruik van een oornetje is toegestaan.
j. Andere hulpteugels, anders dan bijzetteugels, zijn alleen in de loswerkring toegestaan.
Artikel 19
De onderdelen in voltige worden gewaardeerd van 0 tot en met 10. Het geven van
decimalen is toegestaan.
0. = niet uitgevoerd
6. = voldoende
1. = zeer slecht
7. = tamelijk goed
2. = slecht
8. = goed
3. = tamelijk slecht
9. = zeer goed
4. = onvoldoende
10. = uitmuntend
5. = matig
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Artikel 20 Minpunten bij de verplichte oefeningen
Aftrek van punten of minpunten bij de verplichte oefeningen worden voor het volgende
gegeven:
- 1 minpunt:
- verplichte oefeningen moeten 4 galopsprongen worden volgehouden. Iedere
galopsprong minder geeft 1 minpunt. Met het tellen van de galopsprongen wordt
begonnen als de oefening helemaal is opgebouwd. Iedere drafpas van het paard
wordt als mislukte galopsprong geteld.
- Voor het niet knielen bij de vlag en het staan.
- Voor elke fout in de takt bij de molen.
- Het aanraken van de paardenhals met de hand tijdens een oefening (vlag of staan).
De voltigeur moet na het aanraken van de hals opnieuw beginnen met tellen.
- Voor iedere landing bij een afsprong, anders dan op 2 voeten.
- Voor elke fysieke hulp bij de opsprong vanaf de klasse Vo6.

FNRS Wedstrijdreglement april 2014
- 2 minpunten:
- Voor het herhalen van een verplichte oefening, zoals het opnieuw vastpakken
van de grepen bij de vrije zit, vlag en staan.
- Voor een val na de afsprong. Onder een val wordt verstaan: het met één of
beide knieën aanraken van de grond.
- Voor de in de foutieve volgorde uitgevoerde verplichte oefening, die echter direct
daarop nog wordt gecorrigeerd, doordat de voltigeur de juiste verplichte oefening
uitvoert zonder het paard te verlaten.
- Voor een foutieve respectievelijk niet volgens de voorschriften uitgevoerde
afsprong.
- het cijfer 0:
- Voor iedere niet- of gedeeltelijk uitgevoerde verplichte oefening (in galop).
- Voor het verlaten van het paard tijdens een verplichte oefening, zonder de
voorgeschreven afsprong.
- Voor iedere in verkeerde volgorde uitgevoerde verplichte oefening.
- Voor de verkeerde draairichting in de schaar.
- Voor het tweemaal vastpakken van de grepen tijdens een verplichte oefening.
- Voor iedere verplichte oefening uitgevoerd in draf.
- Voor het tweemaal herhalen van een verplichte oefening.
Artikel 21
a. Een promotiepunt wordt behaald wanneer voor alle onderdelen van de proef een 5 of
hoger is behaald.
b. Bij alle Vo Proeven moet 1 promotiepunt zijn behaald om door te mogen naar een
volgende proef.
c. Aan de Vo2, Vo5 en Vo9 Proeven zijn FNRS Diploma’s verbonden.
d. Het diploma wordt toegekend indien de praktijk en de theorie beiden voldoende zijn, met
een maximum van 3 fouten in het theorie-examen.
e. Indien er in het theorie-examen meer dan 3 fouten worden gemaakt, dan moet het
theorie-examen overgedaan worden op een volgende wedstrijddag. Indien de tweede keer
wederom onvoldoende is, dan moet het geheel overgedaan worden (de proef en het theorieexamen).
f. Bij de volgende Vo Proeven behoren theorie-examens: Vo2, Vo5 en Vo9.
Wedstrijdreglement
Western
Artikel 22
Iedere ruiter begint met de westernproeven bij W1. In totaal zijn er 12 W Proeven, waarvan
een aantal bestaan uit een theorie-examen.
W12 is geen proef maar een specialisatie die ruitersportcentra kunnen aanbieden aan hun
ruiters en aangetekend kan worden in het ruiterpaspoort.
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Artikel 23
a. De proeven W3, W7 en W11 zijn theorie-examens.
b. Bij maximaal 2 fouten is een ruiter geslaagd. Zijn er meer dan 2 fouten gemaakt dan
is een ruiter niet geslaagd en mag deze niet doorstromen naar de volgende W Proef.
c. Op de dag dat er diplomaproeven verreden worden, dienen ook de theorie-examens
afgenomen te worden, zodat deze gecontroleerd kunnen worden door de jury.
d. Als een ruiter slaagt voor zijn theorie-examen, kan deze dezelfde dag ook opgaan voor
zijn diplomaproef.
e. Zakt de ruiter voor zijn theorie-examen, dan mag de ruiter alsnog de daarop volgende
proef rijden. Hiervoor kan de ruiter echter niet slagen, ook al wordt de proef met voldoende
resultaat afgelegd. De ruiter moet derhalve zowel het theorie-examen als de daarop
volgende proef opnieuw afleggen.
Artikel 24
a. Indien een ruiter voor een proef minimaal 150 punten behaalt, krijgt de ruiter 1
promotiepunt.
b. Bij alle W Proeven moeten minimaal 1 promotiepunt zijn behaald om door te mogen naar
de volgende proef.
c. Aan de W2, W4, W6, W8 en W10 zijn FNRS Diploma’s verbonden.
SLOTBEPALING
Artikel 24
Daar waar het reglement niet in voorziet, geldt datgene wat in de “FNRS Werkmap
ruiteropleidingen” is opgenomen. Indien ook de werkmap onvoldoende waarborgen biedt,
dient aan deze leemte in onderling overleg met de ondernemer een nadere invulling
gegeven te worden.

