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VOORWOORD
Deze editie treedt in voege vanaf de publicatie ervan op de website van de KBRSF, « www.equibel.be ».
Vanaf deze datum vervallen alle andere, voorafgaande edities en alle andere officiële documenten die
eerder gepubliceerd werden.
Dit reglement moet gelezen worden in samenhang met de Statuten, het Reglement van Interne Orde en
het Algemeen Reglement K.B.R.S.F., alsook het Dierengeneeskundig Reglement.
Dit reglement beroept zich op alle technische gegevens van het FEI-reglement over de
enduranceproeven met uitzondering van de regels die in dit reglement gepreciseerd zijn.
In dit reglement kunnen niet alle gevallen worden voorzien. Bij onvoorziene of uitzonderlijke
omstandigheden is het aan de terreinjury en aan de dierenartsen om op een sportieve manier een
beslissing te nemen die zo nauw mogelijk aanleunt bij dit reglement, de FEI-reglementen, het Algemeen
Reglement van de K.B.R.S.F. en het dierengeneeskundig Reglement FEI.
Dit reglement is van toepassing op alle endurancewedstrijden georganiseerd door de clubs en
verenigingen die lid zijn van de VLP of LEWB.
Door zich in te schrijven voor een wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit reglement.
Worden geacht dit reglement te kennen en zich totaal te onderwerpen aan alle beschikkingen die het
bevat: "Alle personen aangeduid door art. 126 A.R. K.B.R.S.F. en art. 1.4 Huishoudelijk reglement K.B.R.S.F."
Art. 801 - Vertrekmethode
In proeven vanaf 80 km of meer: groepsstart, volgens voorprogramma. In proeven van 20 tot 60 km:
individuele start of in groepjes van maximaal 5 ruiters met minimum 2 minuten tijd tussen de vertrektijden.
Art. 802 – Snelheid en afstand
802.1 De minimumafstand bij eendagswedstrijden mag niet minder dan 20 km en niet meer dan
160 km bedragen. Bij meerdaagse wedstrijden mag de afstand niet meer bedragen dan
100 km per wedstrijddag.
802.2 Een fase mag in elke proef maximaal 40 km bedragen.
802.3 De snelheid mag niet minder dan 10 km/u bedragen over de gehele wedstrijd voor wat
de proeven 20 – 30 – 40 – 60 – 80 en 100 km betreft.
Art. 803 - Minimum- en maximumtijd
803.1 Een minimum- en maximumtijd moeten vermeld worden in het programma.
803.2 Elke combinatie die de maximumtijd overschrijdt zal uitgesloten worden.
803.3 In proeven over 20-30-40-60 km zal elke ruiter die aankomt binnen de 10 minuten voor de
minimumtijd 2 strafpunten per minuut oplopen.
803.4 In proeven over 20-30-40-60 km zal elke ruiter die meer dan 10 minuten voor de minimumtijd
aankomt uitgesloten worden.
803.5 Uitzondering : een aankomst meer dan tien minuten voor de minimumtijd zal niet tot
uitsluiting leiden voor de ruiters die aan een proef buiten wedstrijd deelnemen
803.6 De controleposten zullen worden geopend en gesloten op de uren die door de
organisator werden vastgelegd en meegedeeld aan de deelnemers.
Art. 804 - Dienstregeling
Om deel te nemen aan de wedstrijden vanaf 30km, is het verplicht om vooraf in te schrijven volgens de
modaliteiten die gangbaar zijn bij de liga of federatie. Wie ter plaatse inschrijft, zal meer inschrijvingsgeld
moeten betalen. Ook buitenlandse deelnemers dienen vooraf in te schrijven, en dit conform het
voorprogramma.
Tenzij anders aangegeven in het voorprogramma worden de vertrekken toegestaan in de volgende uren
• 20km: van 9u05 tot 15u00
• 60 km: van 9u05 tot 11u00
• 30km: van 9u05 tot 14u00
• 80 km: groepsstart om 9u00
• 40 km: van 9u05 tot 12u00
• 100 km : groepsstart om 8u30

SR Endurance 2019

-2-

JD – 20/02/2019

Art. 805 – De gang
805.1 De atleet is vrij om zijn paard te voet te begeleiden eender waar op het parcours, maar
het paard moet bereden zijn wanneer hij de startlijn van de eerste fase en bij de finishlijn
van de laatste oversteekt, op straffe van diskwalificatie.
805.2 De deelnemende combinatie maakt op eigen verantwoordelijkheid gebruik van het
parcours. Hij wordt geacht de vigerende reglementeringen uitgevaardigd door de
bevoegde overheden te respecteren, en zich te houden aan het Reglement Endurance
K.B.R.S.F. Om veiligheidsredenen of bij naleving van de wettelijke bepalingen, kan het
organiserend comité speciaal bepalen om, in overeenkomst met de technisch
afgevaardigde of de voorzitter van de terreinjury, bepaalde secties van het parcours op
aangepaste gang of aan beperkte snelheid op te leggen.
805.3 In proeven over 20-30-40-60 km worden de deelnemers die halt houden, rechtsomkeer of
een volte maken in de laatste kilometer bestraft met 50 punten.
Art. 806 – Kledij, optoming en uitrusting
Tijdens de wedstrijd moet de ruiter zowel op het parcours als in de vetgate en zeker tijdens de uitreiking
van de prijzen gepaste kledij dragen die geen afbreuk doet aan onze sport. Dit betekent bvb lange
broek (geen shorts), hemd of polo met kraag en mouwen (kort of lang).
Deze verplichting geldt eveneens voor de groom die het paard begeleid tijdens de veterinaire controle.
Een inbreuk op deze verplichting wordt bestraft met een officiële waarschuwing in overeenstemming
met artikel 144 van het algemeen reglement van de KBRSF.
Zwepen met een maximale lengte van 75 cm zijn toegelaten voor alle nationale proeven; ze worden
gecontroleerd door de terreinjury, opdat ze geen gevaar zouden opleveren voor het paard.
Ruiters dienen gebruik te maken van de door de liga's voorziene bibholders. Per wedstrijd leveren de liga's
de wedstrijdnummers aan die in de holders gebruikt moeten worden en die gebaseerd zijn op de
deelnemerslijst uit het ATRM-systeem.
Art. 807 – Gewicht
Er is geen minimumgewicht voor de proeven van CEN-wedstrijden.
Art. 808 – Klassement
808.1 Procedure van klassering
Enkel paarden die slagen in een finale dierenartscontrole worden opgenomen in het
klassement:
• 20 km: Deze proef is bedoeld om kennis te maken met de discipline "Endurance" voor ruiters en
paarden die al dan niet geïmmatriculeerd zijn.
Het klassement wordt bekomen door optelling van alle strafpunten.
Eerste wordt diegene met de minste strafpunten.
1 strafpunt per volle minuut overschrijding van de minimumtijd.
2 strafpunten per volle minuut voorsprong.
1 punt per hartslag hoger dan 44.
• 30-40-60 km:
Het klassement wordt bekomen door optelling van alle strafpunten, door de ruiter
verzameld in de verschillende ronden.
Eerste wordt diegene met de minste strafpunten.
1 strafpunt per volle minuut overschrijding van de minimumtijd.
2 strafpunten per volle minuut voorsprong.
1 strafpunt per hartslag hoger dan 44.
2 strafpunten per volle minuut tussen aankomst en aanbieding bij de vet-in.
• 80 en 100 km:
Het klassement wordt opgesteld in chronologische volgorde, bij het passeren van een
geslaagde finale dierenartscontrole. Deze gebeurt zo snel mogelijk, naar believen van de
ruiter, binnen de 20 minuten na het overschrijden van de finish.
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808.2 Ex-aequo
In de proef over 80km en 100km wordt het klassement ingeval van ex-aequo gedaan met
behulp van de individuele dierenartskaart met als criterium de beste fysieke conditie gedurende
de ganse proef.
In de proeven over 30-40-60 km wordt in geval van ex-aequo het klassement gedaan op basis
van de laagste hartslag aan de finale inspectie, en tenslotte op de beste optimale tijd.
808.3 Sancties
Elke sanctie die de terreinjury neemt op tuchtgebied, zal steeds in samenhang zijn met het
Algemeen Reglement van de K.B.R.S.F.
Art. 809 – Kalender en voorprogramma
Bij het samenstellen van de endurancekalender wordt met volgende prioriteiten rekening gehouden:
• Belgische Kampioenschappen
• FEI - wedstrijden
• 80 km en 100km - wedstrijden
Er kan geen volgende datum worden toegekend, zolang niet alle organisatoren een datum hebben
toegewezen gekregen. (Eén toegekende datum voor een endurancewedstrijd kan over meerdere
opeenvolgende dagen gespreid zijn.)
Iedere annulatie van een wedstrijd waarvan het voorprogramma gepubliceerd is in de officiële
publicatie van de KBRSF zal, behoudens overmacht, gesanctioneerd worden door een boete van 250
EURO.
Het voorprogramma dient volgende gegevens te bevatten:
• Naam van de organisator en coördinaten van de verantwoordelijken.
• Plaats van vertrek ( gedetailleerd ).
• De verschillende proeven en afstanden (de organisator zal voor de 80km verduidelijken hoeveel
lussen er gemaakt dienen te worden).
• Vertrekuren van de verschillende proeven.
• Naam van de voorzitter van de terreinjury en beroepsjury (indien van toepassing).
• Naam van de officiële KBRSF dierenarts
• De uiterste inschrijvingsdatum.
• Inschrijvingsgeld voor de verschillende proeven.
• Andere nuttige inlichtingen.
Het voorprogramma dient ingediend en overgemaakt te worden aan de commissie KBRSF voor akkoord:
• Bij een nationale endurancewedstrijd op een officieel document K.B.R.S.F. en opgestuurd 15
weken voor de wedstrijd. Een IGN kaart met daarop het parcours zal bij het voorprogramma
gevoegd worden.
• Bij een internationale endurancewedstrijd op een officieel document F.E.I. en opgestuurd 20
weken voor de wedstrijd. Een IGN kaart met daarop het parcours zal bij het voorprogramma
gevoegd worden.
Indien mogelijk, en binnen de 6 weken voor de datum van de wedstrijd, zal aan de commissie endurance
KBRSF een kopie overgemaakt worden van de toelatingen verkregen door de gemeentes en het
ministerie (dienst bos en natuur), alsook een akkoord tot deelname van de officiëlen (juryleden en
dierenartsen) aangesteld voor de wedstrijd.
Het niet inzenden van het voorprogramma binnen de aangegeven termijn, kan bestraft worden met
annulatie van de betrokken endurancewedstrijd.
Art. 810 – Samenstelling van de terreinjury
810.1 De terreinjury bestaat bestaat in principe uit 3 juryleden. De samenstelling kan echter ook
bestaan uit slechts 2 juryleden. In dit geval moet de jury aangevuld worden met een
steward.
810.2 De organisator voorziet de bijstand van andere personen, commissarissen en dierenartsen
(minstens 2 permanent aanwezig) en dit afhankelijk van het aantal deelnemers. De
terreinjury behoudt de absolute controle over en de volledige endurancewedstrijd.
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810.3 Indien er geen technische afgevaardigde aanwezig is, dient de terreinjury het parcours
en de deelnemingsvoorwaarden goed te keuren, alsook de aard van alle toevalligheden.
810.4 Overeenkomstig het artikel 133.1 van het algemeen reglement van de KBRSF dient er voor
de Belgische kampioenschappen een beroepsjury aangeduid te worden.
Art. 811 – Enduranceproeven
811.1 De enduranceproeven zijn als volgt ingedeeld:
§ Basisproef : 20 – 30 km
§ Selectieproef : 40 – 60 km
§ Competitieproef : 80 - 100 km
20 km:
Afstand : 20 km in 1 lus
Snelheid : tussen 10 en 12 km/uur
Vertrek met maximum 5 ruiters tegelijk
30 km:
Afstand : 30 km in 1 lus
Snelheid : tussen 10 en 13 km/uur
Vertrek met maximum 5 ruiters tegelijk
40 km:
Afstand : 40 km in 2 lussen van 20 km
Snelheid : tussen 10 en 13 km/uur
Verplichte rustperiode van 1 uur tussen de twee lussen, vanaf de aankomst
Vertrek met maximum 5 ruiters tegelijk
60 km:
Afstand : 60 km in 2 lussen van 30 km
Snelheid : tussen 10 en 15 km/uur
Verplichte rustperiode van 1 uur tussen de twee lussen, vanaf de aankomst
Vertrek met maximum 5 ruiters tegelijk
80 km:
Afstand : 80 km in 2 lussen van 40 km of 3 lussen waarvan 2 x 30 en 1 x 20 km
Snelheid : Vrij, maar niet lager dan 10 km/u over de ganse proef
Verplichte rustperiode van 1 u in totaal voor een wedstrijd in twee lussen, van 1u30 in totaal
voor een wedstrijd in 3 lussen. Rustperiode gaat in vanaf een geslaagde VET-IN.
Vertrek in groep.
100 km:
Afstand : 100 km in 3 lussen 1 x 40km en 2 x 30km
Snelheid : Vrij, maar niet lager dan 10 km/u over de ganse proef
Verplichte rustperiode van 45 minuten na elk van de eerste twee lussen. Rustperiode gaat
in vanaf een geslaagde VET-IN.
Vertrek in groep.
Bij uitzonderlijke weersomstandigheden kan de terreinjury, in samenspraak met de
technisch afgevaardgide (indien deze functie bestaat op de wedstrijd) en de voorzitter
van de dierenarts commissie, volgende gegevens wijzigen : de rijtijd, de totale afstand van
de wedstrijd, de afstand van de lussen, of om het even welk ander gegeven zoals de
tijdsduur van de verplichte rustperiodes, of de toegestane tijd voor aanbieding bij de
dierenarts controle. Buitengewone meteorologische omstandigheden kunnen een
nieuwe schaal voor de hartfrequentie nodig maken. Deze wijzigingen dienen aan alle
deelnemende combinaties gemeld te worden voor het vertrek van de betrokken lus.
811.2 Kampioenschap van België
Er worden Belgische Kampioenschappen georganiseerd over dezelfde afstanden, voor
dezelfde leeftijdscategorieën als de FEI Kampioenschappen, en volgens dezelfde reglementen.
Uitzonderlijkheidshalve kan de nationale sportcommissie endurance hiervan afwijken en
beslissen om een kampioenschap te organiseren over een andere afstand dan deze van de
corresponderende FEI kampioenschappen.
De categorieën van het BK mogen ook afzonderlijk georganiseerd worden op een andere
datum, dit indien de internationale FEI-kalender het nodig maakt.
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Het is aan te bevelen dat het kampioenschap elk jaar door een andere organisator
georganiseerd wordt.
De K.B.R.S.F. is de enige schenker van de toegekende titels, bekers en medailles. De uitreiking
van deze titels, bekers en medailles zal gebeuren tijdens de officiële ceremonie voor de
prijsuitreiking van deze endurancewedstrijd.
811.3 Belgische Kampioenschap voor Jonge Paarden.
Het paard neemt deel in zijn leeftijdscategorie, met dien verstande dat het minimaal voldoet
aan de kwalificatie van de betreffende proef.
De ruiter moet eveneens minimaal
gekwalificeerd zijn voor de betreffende proef.
De proeven worden als volgt ingericht:
4-jarige paarden
proef over de afstand van 40 km
5-jarige paarden
proef over de afstand van 60 km
6-jarige paarden
proef over de afstand van 80 km
7 -jarige paarden
proef over de afstand van 100 km (CEI*)
De bijzondere regels van de verschillende proeven zijn integraal van toepassing. De KBRSF is de
enige schenker van de toegekende titels, bekers en medailles. De prijsuitreiking van het
Belgische Kampioenschap voor Jonge Paarden zal gebeuren tijdens de officiële ceremonie
voor de prijsuitreiking van deze endurancewedstrijd.
De paarden die wensen deel te nemen aan het WK jonge paarden moeten datzelfde jaar
deelgenomen hebben aan het BK jonge paarden in de overeenstemmende categorie.
Art. 812 – Kwalificatie
812.1 Ruiter
De ruiters die de leeftijd van 14 jaar hebben mogen zonder begeleiding deelnemen aan de
endurancewedstrijden. Ruiters die de leeftijd van 12 jaar hebben, mogen deelnemen aan
proeven over 20-30-40-60-80-100 km indien ze begeleid worden door een ruiter van minstens 21
jaar, en dit voor de gehele duur van de proef. De enduranceproeven zijn toegankelijk voor alle
ruiters met een licentie volgens de modaliteiten bepaald door de Raad van Bestuur van de
KBRSF.
De enduranceproeven zijn in chronologische volgorde toegankelijk volgens onderstaande
tabel:
Afstand

Licentie

Om deel te nemen, geslaagd zijn in:

20 km

L01

-

30 km

E02

-

40 km

E02

(Het vooraf slagen van een proef 30km, is
niet meer verreist)

60 km

E02

2 x 40 km

80 km

E04

2 x 60 km

CEN 100km/CEI1*

E04 (CEI JUN)

2 x 80 km ≤ 16km/u

E06 (CEI SEN)
• De ruiter en het paard dienen zich beiden te kwalificeren, echter niet noodzakelijk als
combinatie.
• Voor de proeven tot en met 80km, behoudt de ruiter steeds zijn kwalificatie.
• Buitenlandse ruiters aangesloten bij een FEI-federatie dienen een bewijs afkomstig van hun NF
te bezorgen om zich op hetzelfde niveau als in hun land van herkomst te kunnen plaatsen.
• Een combinatie ruiter/paard mag deelnemen aan proeven van het niveau waar ze
gekwalificeerd werd, en alle proeven van mindere afstanden.
• Uitzondering : een combinatie ruiter/paard waarvan de ruiter en het paard elk geslaagd zijn
voor een proef van 80km of meer, kan nooit geklasseerd worden in een proef van 60 km of
minder.
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812.2 Paard
• Een paard mag deelnemen aan proeven van het niveau waar het gekwalificeerd werd, en alle
proeven van mindere afstanden.
• De volgende enduranceproeven zijn toegankelijk in chronologische volgorde:
Afstand

Leeftijd van het paard

Om deel te nemen, geslaagd zijn in:

20 km

4 jaar

-

30 km

4 jaar – immatr.

40 km

4 jaar – immatr.

(Het vooraf slagen van een proef
30km, is niet meer verreist)

60 km

5 jaar – immatr.

2 x 40 km

80 km

6 jaar – immatr.

2 x 60 km

6 jaar- immatr.(!)

2 x 80 km <= 16km/u

120km - CEI**

6 jaar–immatr.(!)

1 x 100km

160km - CEI

7 jaar – immatr.

1 x 120km

Selectiecriteria FEI

cf. FEI

CEN 100 km CEI*

***
CEI****

(!) Verplichte minimum leeftijd 8 jaar voor CEIO
• Paarden uit het buitenland worden op basis van een attest van de NF in het overeenstemmende
niveau geplaatst.
• Paspoort : Elk paard moet in regel zijn met de Belgische wetgeving.
812.3 Verlies van kwalificatie en verplichte rust :
• Dit criterium wordt bepaald op het einde van het kalenderjaar. Gedurende eenzelfde
kalenderjaar blijft een paard gekwalificeerd voor zijn behaalde niveau.
• Indien een paard gedurende 2 kalenderjaren niet slaagt of niet deelneemt in het niveau
waarvoor het gekwalificeerd is, dan zakt het 1 niveau. Het kan echter nooit meer dan 1 niveau
zakken dan het hoogste niveau dat het ooit behaalde.
• Uitzonderingen hierop kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend worden door de
nationale commissie en dit na schriftelijk aanvraag.
• In enduranceproeven zal elk paard dat binnen een periode van 8 weken 2 opeenvolgende
keren uitgesloten wordt voor om het even welke reden, geschorst worden voor een periode van
1 maand. Bij herhaling zal de schorsing oplopen tot een periode van 2 maanden.
• Elke opgave zal beschouwd worden als uitsluiting van het paard voor metabolische redenen,
behalve als de terreinjury kan certifiëren dat de opgave niet veroorzaakt wordt door een
probleem van het paard.
• Verplichte rust na afgelegde enduranceproef (CEN of CEI) :
§ Op basis van de gereden afstand :
o Afstand van 0 tem 46km : 5 dagen
o Afstand van >46 km ≤ 86 km : 12 dagen
o Afstand van >86 km ≤ 126 km : 19 dagen
o Afstand van >126 km ≤ 146 : 26 dagen
o Afstand > 146 km : 33 dagen
§ Bij uitsluiting door onregelmatigheid van de gangen tijdens en dus binnen wedstrijd (CEN
of CEI) wordt bovenstaande periode van verplichte rust verlengd met 14 dagen.
§ Na 2 opeenvolgende uitsluitingen door onregelmatigheid van de gangen (CEN of CEI)
wordt bovenstaande periode van verplichte rust verlengd met 21 dagen.
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§ Na 3 opeenvolgende uitsluitingen door onregelmatigheid van de gangen (CEN of CEI)
wordt de rustperiode met 90 dagen verlengd vooraleer het paard weer kan deelnemen
aan een CEN of CEI competitie.
§ Na 4 opeenvolgende uitsluitingen door onregelmatigheid van de gangen gedurende een
periode van 1 jaar, is een rustperiode van 6 maanden verplicht; daarenboven moet het
paard een veterinair onderzoek ondergaan om opnieuw geschikt te kunnen worden
bevonden om aan CEN en CEI competities deel te nemen.
§ Als een paard tijdens meer dan 4 opeenvolgende wedstrijden uitgesloten wordt door
onregelmatigheid van de gangen, zal hem elke toekomstige deelname aan wedstrijden
verboden worden.
§ Bij uitsluiting om metabole reden tijdens een wedstrijd (gevolgd door een infiltrerende
behandeling door de behandelende dierenarts tijdens de wedstrijd, en zonder dewelke
de gezondheid van het paard in gevaar zou zijn) is een rust van 60 dagen verplicht
vooraleer het paard weer kan deelnemen aan een CEN of CEI.
§ Bij uitsluiting om metabole reden (gevolgd door een infiltrerende behandeling) bij 2
deelnames binnen een tijdspanne van 3 maanden, is een rust van 90 dagen verplicht
vooraleer het paard weer kan deelnemen aan een CEN of CEI.
§ Met infitrerende behandeling wordt bedoeld : iedere behandeling van een paard die een
incisie of doorprikken van de huid met zich meebrengt of het inbrengen van een
instrument of vreemd voorwerp in het lichaam van het paard.
§ N.B.: De verplichte rusttijden gelden niet in geval van deelname ‘ buiten wedstrijd’, dat
gezien wordt als training.
§ Daarnaast krijgt een ruiter strafpunten indien haar/zijn paard afgekeurd wordt op een
nationale of internationale wedstrijd voor volgende redenen :
o Metabolische reden zonder infiltrerende behandeling : 10 ptn
o Metabolische reden die een onmiddellijke infiltrerende behandeling vergt :
25ptn
o Zwaar trauma die euthanasie van het paard vergt of leidt tot het overlijden
van het paard : 80ptn
§ Een ruiter krijgt 100 strafpunten indien :
o een paard deelneemt aan een nationale of internationale wedstrijd tijdens
de verplichte rustpauze
o indien een paard niet aanwezig is op de eindkeuring.
o Indien hij/zij zich oncorrect opstelt tegenover een official of enig ander
persoon in verband met de wedstrijd (d.i. tegenover andere deelnemers,
journalisten, publiek, organisatoren, enz.)
o Indien hij/zij zich oncorrect opstelt tijdens een dopingcontrole.
De strafpunten worden samengeteld ovr een periode van de voorbije 12 maanden. Na een
periode van één jaar verdwijnen de strafpunten op hun eerste verjaardag uit het gecumuleerde
aantal.
Iedere ruiter die een totaal haalt van 100 strafpunten wordt automatisch geschorst voor een
periode van 2 maanden. Na deze schorsing wordt het aantal strafpunten terug op 0 gezet.
812.4 Kandidaatstellingscriteria voor selectie voor internationale kampioenschappen Junior &
Young Riders
812.4.1 Ruiter
§ Belgische nationaliteit hebben en opgenomen zijn in de reeks Junior of Young Rider.
§ Houder zijn van een internationale licentie K.B.R.S.F.
§ Voldoen aan de selectiecriteria KBRSF en FEI op het ogenblik van de definitieve selectie.
812.4.2 Paard
§ Geïmmatriculeerd zijn bij K.B.R.S.F.
§ Een FEI-paspoort bezitten op datum van het kampioenschap.
§ Op de kandidatuur vermeld staan die werd ingediend binnen de reglementaire periode.
§ Voldoen aan de selectiecriteria FEI op het ogenblik van de definitieve selectie.
812.5 Kandidaatstellingscriteria voor selectie voor internationale kampioenschappen Senior
812.5.1 Ruiter
§ Belgische nationaliteit hebben
§ Houder zijn van een internationale licentie K.B.R.S.F.
§ Voldoen aan de selectiecriteria KBRSF en FEI op het ogenblik van de definitieve selectie.
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812.5.2 Paard
§ Geïmmatriculeerd zijn bij K.B.R.S.F.
§ Een FEI-paspoort bezitten op datum van het kampioenschap.
§ Op de kandidatuur vermeld staan die werd ingediend binnen de reglementaire periode.
§ Voldoen aan de selectiecriteria FEI op het ogenblik van de definitieve selectie.
812.6 Selectiecriteria voor internationale wedstrijden (FEI-wedstrijden)
Het is de bevoegdheid van de nationale Sportieve Commissie om kandidaten te selecteren voor
internationale proeven (AR. 21).
Bij het selecteren van combinaties voor internationale wedstrijden zal de SC rekening houden
met een aantal factoren, zoals :
§ Reputatie van de combinatie, ervaring en motivatie om deel te nemen
§ Reputatie van de wedstrijd, de organisator en de federatie
§ Bescherming van Belgische proeven gedurende dezelfde periode.
§ Samenspraak met de organisator van de Belgische proef
§ Het advies van de nationale coach
§ Etc.
Art. 813 – Belgisch Kampioenschap
813.1 Belgisch Kampioenschap Seniors - Deelname criteria
813.1.1 Ruiter
Belgische nationaliteit hebben en 18 jaar zijn of ouder ( A.R. K.B.R.S.F.)
Gekwalificeerd zijn voor de proef.
Niet deelnemen aan of ingeschreven zijn voor het Belgisch Kampioenschap Junior van
hetzeflde jaar.
813.1.2 Paard
Geïmmatriculeerd zijn, een FEI paspoort bezitten en de vereiste leeftijd hebben.
Gekwalificeerd zijn voor de proef.
Niet deelnemen aan of ingeschreven zijn voor het Belgisch Kampioenschap Junior van het
hetzelfde jaar.
813.2 Belgisch Kampioenschap Junior - Deelname criteria
813.2.1 Ruiter
Belgische nationaliteit hebben.
Leeftijdscategorie: zie reglement FEI Europees kampioenschap Juniors
Gekwalificeerd zijn voor de proef.
Niet deelnemen aan of ingeschreven zijn voor het Belgisch Kampioenschap Senior van
het hetzelfde jaar.
813.2.2 Paard
Geïmmatriculeerd zijn, een FEI paspoort bezitten en de vereiste leeftijd hebben.
Gekwalificeerd zijn voor de proef.
Niet deelnemen aan of ingeschreven zijn voor het Belgisch Kampioenschap Senior van
het hetzelfde jaar.
813.3 Klassement
Afzonderlijke klassementen zullen opgemaakt worden per kampioenschap voor Senior – Junior
& Jonge ruiters.
Ex aequo’s zijn uitgesloten.
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Art. 814 – Inspecties en onderzoeken van de paarden
Timing
Het is de deelnemer zelf, die bepaalt wanneer zijn paard wordt aangeboden voor de
dierenartscontrole. De deelnemer is verplicht bij het aanbieden bij de vetgate, de individuele
dierenartskaart van zijn paard te overhandigen aan de tijdswaarnemer en zo het juiste uur van
VET IN te laten noteren.
20-30 km
Hartfrequentie max. 60 – aanbieding binnen de 20 minuten na aankomst.
40 km
Hartfrequentie max. 60 – aanbieding binnen de 20 minuten na aankomst.
Bij de tussentijdse hartslagcontrole mag het paard een tweede keer aangeboden worden
binnen de 20 minuten na aankomst als de hartslag buiten de norm was.
Bij de finale hartslagcontrole is maar één aanbieding mogelijk.
60 km
Hartfrequentie max. 60 – aanbieding binnen de 20 minuten na aankomst.
Bij de tussentijdse hartslagcontrole mag het paard een tweede keer aangeboden worden
binnen de 20 minuten na aankomst als de hartslag buiten de norm was.
Bij de finale hartslagcontrole is maar één aanbieding mogelijk.
80 en 100 km
Hartfrequentie max. 60– aanbieding binnen de 20 minuten na aankomst.
Bij de tussentijdse hartslagcontrole mag het paard een tweede keer aangeboden worden
binnen de 20 minuten na aankomst als de hartslag buiten de norm was.
Bij de finale hartslagcontrole is maar één aanbieding mogelijk.
De wedstrijdtijd stopt pas bij aanbieding voor een geslaagde finale dierenartscontrole.
Art. 815 – Prijzen
Er is geen enkel minimumbedrag vastgelegd voor de toegekende prijzen. Er moet verplicht een prijs in
natura of in geld gegeven worden aan de eersten, met minimum 1 prijs per 4 starters. Er moet ten minste
een aandenken gegeven worden aan alle deelnemers die de eindmeet gehaald hebben.
De dierenartsen die tijdens de endurancewedstrijd de controles hebben uitgevoerd, kunnen, onder
verantwoordelijkheid van de voorzitter van de diergeneeskundige commissie, een prijs toekennen "Beste
fysieke conditie" voor de competitieproeven.
Deze prijs wordt toegekend aan het paard dat over de gehele proef de beste recuperatie bezit, en dat
binnen een uur na de eerste finisht.
De beste recuperatie wordt bepaald door de parameters vermeld op de individuele dierenartskaart van
het paard en dit verspreid over de ganse proef. Indien geen enkel paard voldoet aan de gestelde
criteria, zal er geen prijs voor de "Beste fysieke conditie" worden uitgereikt.
Challenges, bekers en criteriums
nationale commissie endurance.

mogen

georganiseerd

worden

mits

toelating

van

de

De prijsuitreiking dient op een waardige manier te gebeuren en op het ogenblik bepaalt door de
voorzitter van de terreinjury. Bovendien heeft deze prijsuitreiking voorrang op alle andere plechtigheden
die zouden georganiseerd worden door de plaatselijke inrichter en/of organisator.
Art. 816 – Deelname aan buitenlandse wedstrijden
Elke combinatie dient toestemming te verkrijgen van de federatie om deel te nemen aan buitenlandse
wedstrijden. Om deel te nemen aan nationale wedstrijden in het buitenland dient eveneens een
uitnodiging te worden voorgelegd van de organisator.
Een dergelijke toelating kan alleen verleend worden voor zover er tijdens hetzelfde weekend geen
nationale competitie in België georganiseerd wordt over dezelfde afstand (behalve voor de
gelicentieerden die in het buitenland wonen).
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Ruiters die deelnemen aan nationale wedstrijden in het buitenland, met het akkoord van de K.B.R.S.F.
dienen door de terreinjury een document te laten invullen met volgende vermeldingen:
•
•
•
•

De datum en de naam van de wedstrijd, en de verantwoordelijke nationale federatie
De afgelegde afstand
De tijd en de gerealiseerde snelheid
Het uiteindelijke resultaat van de deelnemer, met, indien van toepassing, de reden van
uitsluiting.

Dit attest dient zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan het secretariaat van de K.B.R.S.F. De
commissie beslist, geval per geval en naargelang de parameters van de gereden rit, indien een
geslaagde deelname kan leiden tot een hogere kwalificatie conform art.812 van het huidige reglement.
Art. 817 – Deelname met meerdere paarden
Op CEN-wedstrijden ingericht door KBRSF, is het toegelaten dat eenzelfde ruiter deelneemt aan
meerdere reeksen (20/30/40/60km) met verschillende paarden op voorwaarde dat de combinatie
binnen de opgelegde wedstrijdtijd moet kunnen finishen. Het is verboden om met eenzelfde paard deel
te nemen aan meerdere proeven op eenzelfde wedstrijddag.
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BIJLAGE 1 – OFFICIËLEN
A1.1 De juryleden voor de endurancewedstrijden worden in samenspraak met de
organiserende club en de commissie endurance aangeduid. Voor de Belgische
kampioenschappen is de KBRSF commissie verantwoordelijk voor de aanduiding van de
officials, d.i. de juryleden, dierenartsen en stewards. De officials zijn de gasten van de
plaatselijke inrichter.
A1.2 Voor de enduranceproeven worden de dierenartsen door de organiserende club
voorgedragen. Er moet minstens 1 (één) officiële dierenarts K.B.R.S.F. aanwezig zijn.
A1.3 Juryleden die gedurende 1 jaar (wedstrijdseizoen) niet als jurylid hebben gefungeerd,
dienen eerst een actualisatiecursus te volgen, vooraleer zij hun functie terug kunnen
opnemen. Deze actualisatiecursus zal gegeven worden door een jurylid aangeduid door
de commissie endurance K.B.R.S.F. Juryleden die gedurende 2 jaren (wedstrijdseizoen) niet
als jurylid hebben gefungeerd, dienen eerst de cursus van hun niveau opnieuw te volgen
en eveneens in het aansluitend examen te slagen, vooraleer zij hun functie opnieuw
kunnen opnemen.
A1.4 Jaarlijks dient elk jurylid een lijst van de geleverde prestaties over te maken aan de
commissie endurance en dit tijdens de actualisatiecursus. Voor de klassering van juryleden
verwijzen we naar het specifieke reglement.
A1.5 Teamchef – nationale ploeg
De functie van de teamchef valt onder de enige bevoegdheid van de commissie
endurance K.B.R.S.F. Er wordt een teamchef aangesteld door de commissie indien er meer
dan drie deelnemers zijn ingeschreven voor een internationaal kampioenschap of CIOwedstrijd. Er kan eventueel ook een teamchef aangesteld worden voor
endurancewedstrijden van lager niveau.
Indien er enkel individuele deelnemers worden afgevaardigd dan kan de commissie
endurance K.B.R.S.F., één van de ruiters aanstellen om de taken van de teamchef uit te
voeren.
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BIJLAGE 2 – PROMOTIE VAN DE JURYLEDEN
A2.1 JURY Level 1
Minimumleeftijd 18 jaar.
Op voorstel van één van beide liga’s na een jaar of minimum 5 endurancewedstrijden als secretaris of
commissaris en aanvaard worden door de Endurancecommissie.
Het volgen van een opleidingscursus georganiseerd de endurancecommissie van de liga waarbij de
offiicial aangesloten is en slagen in een kwalificatietest met minimum 70% van de punten.
Minimum een der landstalen beheersen.
A2.2 JURY Level 2
Minimumleeftijd 21 jaar.
Na minimum 1 jaar en minimum 3 wedstrijddagen als jury level 1 gefunctioneerd te hebben.
Stages en vervolmakingscursussen volgen die door de de endurancecommissie van de liga waarbij de
offiicial aangesloten is, georganiseerd worden en 3 positieve rapporten bekomen van zijn mentor,
aangeduid door de commissie, of van minimum 2 verschillende juryvoorzitters van niveau level 3 of level
4.
A2.3 JURY Level 3
Na minimum 2 jaar, en minimum 3 wedstrijddagen als jury level 2.
Door de KBRSF endurancecommissie aanvaard worden om mee te doen aan de KBRSF-opleidingscursus
en het -examen level 3. Slagen in het examen met minimum 80% van de punten.
Kennis van de tweede landstaal is vereist.
A2.4 JURY level 4
Na een positieve evaluatie van de stage door de KBRSF endurancecommissie.
Na minimum 1 jaar, gefunctioneerd te hebben als voorzitter van de jury (onder controle van een jury
level 4 minimum). Minstens 4 wedstrijddagen jureren tijdens het laatste jaar, verdeeld over beide liga’s.
A2.5 Kandidaat internationaal jurylid en internationaal jurylid
Op aanbeveling van de KBRSF na het volgen van een cursus voor kandidaat internationaal jurylid en na
acceptatie van de commissie endurance van de FEI.
A2.6 Kwalificatieniveau
A2.6.1 Als lid van de terreinjury
Level 1
National
80km

<

National
80km & +
International

Level 2

Level 3

Level 4

JA

JA

JA

JA

JA *

JA

JA

JA

NEEN

NEEN

NEEN

JA
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A2.6.2 Als voorzitter van de terreinjury
Level 1
National <
80km

Level 2

Level 3

Level 4

JA*

JA

JA

JA

National
80km &+

NEEN

NEEN

JA*

JA

Internation
al

NEEN

NEEN

NEEN

NEEN

* onder controle van een gekwalificeerde jury of van een juryvoorzitter die dienst doen als
stagemeester.
a.

Een jurylid mag niet officieren op hoger niveau dan het zijne. Enkel de commissie
endurance kan in buitengewone omstandigheden een uitzondering toestaan.

b.

Een jurylid dat tegen deze of andere regels opgesteld door de commissie endurance
ingaat, kan geschorst worden uit zijn functie, of nog teruggebracht worden naar een
lagere categorie, of nog een sanctie ondergaan van de disciplinaire commissie.

A2.7 Promotieregels en examens
De respectieve liga’s hebben het beheer, de formatie en de nominatie van de juryleden toevertrouwd
aan het overkoepelend orgaan (KBRSF). In de loop van het eerste trimester en voor het begin van het
seizoen zal telkens in de even jaren een cursus en examen georganiseerd worden, en in de oneven jaren
een recyclering.
Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden indien er een voldoende aantal kandidaten zijn.
De commissie endurance van het overkoepelend orgaan (KBRSF) houdt een lijst bij met de formateurs
die ze benoemd heeft, en duidt de docenten aan die de cursus zullen geven, opgesteld en
georganiseerd door de KBRSF of de respectieve liga’s.
De commissie endurance van de KBRSF verzekert volledig de taken voor de juryleden die na het slagen
in het examen of de stage, aangenomen zijn om te presteren op de nationale wedstrijden.
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BIJLAGE 3 – LASTENBOEK VOOR ORGANISATOREN
Alvorens te mogen organiseren, dient elke organisator het lastenboek voor organisatoren te lezen en te
ondertekenen en aan VLP/LEWB te bezorgen. Door het ondertekenen van het lastenboek verklaart hij
zich akkoord met de inhoud van het document en zal hij alles in het werk stellen om te voldoen aan de
verwachte criteria opgesomd in het lastenboek.
BIJLAGE 4 – LICENTIES

20 km 30 km 40 km 60 km 80 km 100km

CEI

L01

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

E02

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

E04

ja

ja

ja

ja

ja

ja(*)

ja(*)

E06

ja

ja

ja

ja

ja

nee(*) nee(*)
ja

ja

N.B. Brevet A verplicht voor licenties E02, E04, E06
N.B2 Voor CEN100km en CEI volstaat een E04 voor juniors(tot18jr). Young Riders & Seniors hebben een E06 nodig.

Assimilées
J

L01

D

L01

C

L01

M

L01

T

L01

G

L01
Tarieven : cf. Webslite liga tarieven

BIJLAGE 5 – INSCHRIJVINGEN
Zie Tarievenlijst KBRSF

EXTRA BIJLAGEN
Slechte behandeling van paarden :
Zie F.R.B.S.E. Algemeen Reglement : Art.127

Gedragscode ter bescherming van het paard :
Zie KBRSF Diergeneeskundig reglement, pag.2

Verplichte vaccinaties :
Cfr. K.B.R.S.F Diergeneeskundig reglement, art.6

Verboden producten – deelnemers :
Zie K.B.R.S.F Algemeen Reglement Art.128

Sancties t.o.v. ruiters :
Zie K.B.R.S.F Algemeen Reglement: Art. 140- 141 - 142 - 143 - 144 - 148

Frequently Asked Questions
cf. Equibel, rubriek : Endurance, reglementen
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