Reglement CAV 2018

Paarden
• Min. 4 jaar oud voor alle categorieën
• Paspoort
• Correct gevaccineerd
• Gechipt
• Geregistreerd = gratis immatriculatienummer aanmaken
 1-, 2-, 4-span paard, pony en trekpaard toegelaten
Atleet
• Vanaf 12 jaar (uitzondering voor CM, startgerechtigd vanaf 7 jaar)
• Menbrevet niet verplicht ( dit is enkel tijdens het eerste seizoen)
Minimum licentie is L01
• Hogere licenties mogen ook deelnemen, bvb als training voor een jong paard, maar niet als
tegelijkertijd een CAN* en/of CAN** plaats vindt.
• Menschort en handschoenen tijdens A en C, helm en rugprotector in B verplicht.
Koetsen
• Enkel 4-wielige koetsen in marathon, spoorbreedte min. 125, met hoepels of uitschuifbare as
zijn toegelaten.
1 paard en 1 poney : 2 of 4 wielig, maar altijd 4 wielig in marathon
• Luchtbanden toegelaten
• Nationaal koetsnummer of een nummer van het OC (organisator)
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Mogelijkheden voor het Organiserend Comitee (OC):
1-daagse of 2-daagse wedstrijd naar keuze OC
• A+B+C
• A+C
• A+B
• B+C
• A+CM (Derby)
• CM : bij dit format, twee manches toegestaan
Dubbele deelnames van de atleet toegelaten
Bij format waarbij proef B wordt georganiseerd is een TD verplicht
Proef A
-

(dressuur)
dressuurproef FEI 4A
dressuurproef mag discreet voorgelezen worden door de groom
min. 1 jury , maar liefst 2

Proef B (marathon)
- max. 4 hindernissen met een maximum 5 poorten (A-E), aantal poorten in overleg /
goedkeuring voorzitter jury/TD
- max. 11 km zoals bij een normaal marathontraject (A en B-fase)
- snelheden : paard 13 km/h, pony : 12 km/ h
Proef C (Vaardigheid)
- Poortbreedte : 160 cm
Enkelspan paard
Dubbelspan paard
Tandem paard
Vierspan paard
Enkelspan trekpaard
Dubbelspan trekpaard
Enkelspan pony
Dubbelspan pony
Tandem pony
Vierspan pony

-

160
170
170
190
160
170
160
160
170
170

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Max. 20 poorten
Snelheid :
200 m / min vierspan
210 m/min voor alle andere categorieën

Proef CM (Derby)
- Max. 3 hindernissen met 4 poorten/hindernis (A-D) en maximum 1 multiple kegelhindernis ( A
BCD)
- poortbreedte 160 cm
Enkelspan paard
160 cm
Dubbelspan paard
170 cm
Tandem paard
170 cm
Vierspan paard
190 cm
Enkelspan trekpaard
160 cm
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Dubbelspan trekpaard
Enkelspan pony
Dubbelspan pony
Tandem pony
Vierspan pony
-

170
160
160
170
170

cm
cm
cm
cm
cm

bevlagging mag op de kegel zelf
lengte parcours max. 800 m
8 a 12 poorten
gejureerd volgens toegestane tijd + strafpunten ( = idem CAN)
Snelheid : 230 m / minuut 210 m/minuut
Helm + rugbeschermer verplicht
Varianten op format / soort hindernis : mits goedkeuring voorzitter en/of TD

Deze formule laat de beginnende menner toe 1 seizoen deel te nemen met een L01 zonder
menbrevet. Na 1 Seizoen dient de menner een brevet af te leggen en een menlicentie te nemen.
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