Mini’s with Spirit – Show 2018
Reglement

SHOWREGLEMENT
•

Het dragen van showkledij is verplicht. Dit bestaat uit een nette lange broek/rok met
hemd/blouse en evt. bijpassend jasje, gesloten schoenen.

•

Tijdens de kwaliteitsklassen is een aandrijver met zweep toegestaan, alsook het corrigeren
van de benen- en/of voetenstand met de hand. Contact tussen zweep en paard is verboden.

•

Er zal “blind” gejureerd worden. Elke vorm van publiciteit in de ring, voor zowel voorbrenger
als aandrijver, is dus verboden. De juryleden zullen enkel naam en nummer van het paard ter
beschikking krijgen.

•

De eigenaar moet het paard zelf meten en het resultaat van deze meting op het
inschrijvingsformulier vermelden. De maximum toegelaten grootte is 110 cm op schofthoogte.
Het opdelen van de kwaliteitsklassen zal gebeuren op basis van deze opgegeven grootte. Bij
twijfel behouden de organisatoren het recht om het paard na te meten.

•

Deelnemers dienen zich respectvol te gedragen tegenover de paarden, de juryleden en de
organisatie. Wangedrag zal onherroepelijk leiden tot uitsluiting van de show.

•

Paarden die onregelmatig lopen mogen de ring niet in en worden uitgesloten van deelname
voor de rest van de dag en klassen.

•

Draag uw rugnummer goed zichtbaar voor de jury.

•

Showstands (nadars/dranghekken om paard in de piste te plaatsen) moeten vooraf
gereserveerd worden bij de inschrijving, 1 showstand per 2 paarden, en deze zullen op naam
staan.

•

Rugnummers moeten na de show terug binnen gebracht worden aan het secretariaat. Deze
kunnen pas ingeleverd worden nadat de laatste klasse is beëindigd.

•

Jurypunten kunnen nadien per mail opgevraagd worden.

•

Voor de drivingklassen en de jumping moeten de paarden minstens 3 jaar oud zijn of worden
in het jaar van deelname.

•

Voor de vrijheidsklasse moeten de paarden minstens 1 jaar oud zijn of worden in het jaar van
deelname.

•

Driving:
o

Tuig en menwagen moeten veilig, correct en netjes te zijn. De jury en de organisatie
behouden zich het recht om onveilige aanspanningen te weigeren.

o

Zowel twee- als vierwielige rijtuigen zijn toegestaan in alle aangespannen klassen,
mits in verhouding met het (de) paard(en).

o

Zweep van passende lengte dient in de hand of op de wagen aanwezig te zijn.

o

Het gebruik van hulpmiddelen zoals verzwaard beslag, opzetteugels, staartlepels,
oordoppen ed zijn niet toegestaan.

o

Menners moeten passend gekleed zijn, schoon en netjes en handschoenen dragen.
Hoofddeksel (hoed of pet) optioneel.

