Reglement van de Wedstrijd voor Fokkers van Endurancepaarden
1- Inschrijvingen
1.1- De inschrijvingsformulieren staan op de website van BAPS-SBCA (www.arabianhorse.be). Ze
moeten worden ingevuld en opgestuurd naar de endurance verantwoordelijke(n) bij BAPS-SBCA.
1.2- De inschrijvingen gebeuren door de fokker of de eigenaar.
1.3-De inschrijvingen moeten uiterlijk twee weken vóór de datum van de wedstrijd plaatsvinden.
Deze uiterste datum zal op de inschrijvingsformulieren vermeld staan.

2- Beoordelingsmethode van de paarden
2.1- Elk jurylid geeft een score voor elk paard. Deze scores zullen door de organisator worden
bijgehouden.
2.2- De scores zullen worden overgenomen met het oog op een publicatie op de website van de
organiserende vereniging(en).
2.3- Een kopie van het resultatenblad kan op vraag van de fokker of de eigenaar van het paard
worden overgemaakt.

3- Inschrijvingsgeld
3.1- De organisatoren bepalen vrij het tarief van het inschrijvingsgeld,
3.2- Er moet een standaardtarief zijn voor alle deelnemers en daarnaast eventueel een verlaagd
tarief voor de leden van de organiserende vereniging(en).

4- Financiering van de organiserende vereniging(en)
4.1- De kosten voor de organisatie van de wedstrijd (huur van structuren en andere) zullen
aan de organiserende vereniging(en) worden gefactureerd onder voorbehoud van ontvangst
van de resultaten en het verslag van het referentiejurylid dat de conformiteit van de wedstrijd
met het handvest bevestigt,
4.2- De onkosten van de juryleden (verplaatsingen, maaltijden en zo nodig overnachting) worden
door BAPS-SBCA ten laste genomen op voorlegging van facturen door de organisator.
4.3- De wedstrijden worden gedekt door de BA van het BAPS.

5- Informatie voor de fokkers en eigenaars
5.1- Het referentiejurylid zal in de mate van het mogelijke véér de wedstrijd de manier uitleggen
waarop een endurancepaard wordt beoordeeld : beoordelingsrooster, waarderingscriteria, enz.

6- Juryleden
6.1- De jury moet uit minstens twee juryleden bestaan.
6.2- Er moet een referentiejurylid zijn dat de jury voorzit.
6.3- Het is ook mogelijk dat een of twee stagiair-juryleden, zonder vergoeding, aan de
beoordeling deelnemen zonder dat hun scores echter in aanmerking worden genomen.

7- Belangenconflict
7.1- Een jurylid mag geen paard beoordelen waarvan hij de fokker, eigenaar of verkoper is.
7.2- De organisator zal oordelen over het bestaan van een eventueel belangenconflict. Als een
belangenconflict wordt vastgesteld, zal de organisator het betrokken jurylid hierover inlichten.
7.3- Het jurylid zelf kan een belangenconflict vaststellen en dit aan de organisator melden.
7.4- Wanneer een jurylid met een belangenconflict wordt geconfronteerd, moet hij zich uit de
jurering van de betrokken klasse terugtrekken.
7.5- Als de jury echter uit niet meer dan twee juryleden bestaat, zal het betrokken jurylid van
de jurering van het paard in kwestie worden ontheven maar zal hij de andere paarden van
de klasse kunnen beoordelen.

8- Beoordeling
8.1- Elk jurylid zal per paard een beoordelingsrooster invullen. De juryleden moeten in staat zijn
hun beoordelingen toe te lichten.
8.2- Het is wenselijk dat het referentiejurylid de stagiair-juryleden helpt bij hun beoordeling van
de gepresenteerde paarden.
8.3- De juryleden moeten zich op elke fiche die ze invullen identificeren, hetzij met hun initialen,
hetzij met een cijfer of een letter.

9- Structuren
9.1- Alle voor de wedstrijd gebruikte structuren moeten worden beveiligd zowel voor de mensen
als voor de paarden.
9.2- Een voorziening voor de presentatie van de vrij lopende paarden moet verplicht aanwezig
zijn. Een Havrincourt-ring wordt hiervoor aanbevolen.
9.3- Een wachtpiste of een andere beveiligde ruimte moet aan de presentatiepiste grenzen.

10- Presentatie
10.1- Aan het begin van elk wedstrijd van een klasse moeten alle paarden gelijktijdig worden
voorgesteld in de presentatiepiste, stapvoets en aan de rechterhand gehouden. Deze parade
kan enkele ronden duren om de juryleden de tijd te geven zich een algemeen oordeel te
vormen.
10.2- Nadat alle paarden de piste verlaten hebben, worden ze opgeroepen om apart voor de jury
te verschijnen: eerst in stilstand op een bepaalde plaats, daarna in profiel en langs de nietmanenkant, wakker en aandachtig (maar niet uitgestrekt).
10.3- De begeleiders zullen worden gevraagd om stapvoets heen en weer op een lijn (of in
driehoek) te stappen, met het paard steeds aan de rechterhand. Dit wordt gevolgd door dezelfde
beweging, maar nu in draf.
10.4- Het paard wordt vervolgens losgelaten in een Havrincourt-ring. Dit zal het paard in staat
stellen eerst te draven en daarna te galopperen. De jury zal zijn evenwicht en zijn gang in galop
kunnen beoordelen.
10.5- De drie eerste paarden van elke klasse ontvangen een prijs, Er zal ook een prijs zijn in elke
klasse voor het beste paard dat ingeschreven is bij BAPS-SBCA. Een prijs voor het beste paard
in alle klassen samen zal eveneens worden toegekend.
10.6- De paarden die als eerste geklasseerd zijn in hun categorie dienen tot het einde van de
wedstrijd aanwezig te zijn. Zij zullen een tweede maal voor de jury verschijnen op het einde
van de wedstrijd teneinde de Best In Show te verkiezen. Een eerst geklasseerd paard dat niet
aanwezig is op deze tweede presentatie voor de jury, zal geen recht hebben op de titel Best In
Show, noch op de prijzen hieraan verbonden.
Het Best BAPS paard zal tevens op dit moment worden bekend gemaakt. De organisatoren
zullen de Best BAPS verwittigen (indien hij niet eerst in zijn klasse eindigde) teneinde te
verhinderen dat deze de show ground zou verlaten voor de prijsuitreiking. De winnaar van
de Best BAPS dient absoluut aanwezig te zijn om zijn titel en zijn prijzen te kunnen ontvangen.

Mocht hij niet aanwezig zijn, behoudt de organisatie zich het recht voor de titel toe te wijzen
aan het tweede paard in het algemeen klassement.
10.7- Er zullen drie klasses aanwezig zijn: veulens (merries en hengsten) van 2 jaar, 3 jaar en 4
jaar. In het geval er in één klasse meer dan 11 paarden ingeschreven zouden zijn, zal deze
laatste klasse worden ontdubbeld. Het liefst volgens geslacht indien er een evenredige
verdeling zou zijn, anders volgens leeftijd: jongere en oudere paarden.

11- Programma
11.1- Een programma zal de dag zelf van de wedstrijd beschikbaar zijn met de volgorde van
opkomst van de paarden, hun naam en oorsprong, hun fokker en eigenaar,
11.2- Dit programma zal aan alle aanwezigen ter beschikking worden gesteld,
11.3- Het is de juryleden verboden dit programma voor en tijdens de wedstrijd te raadplegen.
11.4- De naam en de oorsprong van het paard mogen niet worden vermeld noch voor noch tijdens
de presentatie van het paard zolang de jury niet alle beoordelingsroosters heeft ingevuld
11.5- De scores zullen worden bekendgemaakt zodra ze geregistreerd zijn

12- Paarden
12.1- De paarden moeten vergezeld zijn van hun paspoort en in orde zijn met hun inentingen.
De paspoorten kunnen door een dierenarts worden gecontroleerd.
12.2- Elk paard krijgt een nummer toegekend dat door de begeleider zal worden gedragen.
12.3- Als een begeleider meerdere paarden moet voorstellen in dezelfde klasse, kan hij voor
de afsluiting van de inschrijvingen vragen om zijn presentaties in de tijd te spreiden zodat
de organisatoren er rekening mee kunnen houden bij het opstellen van het programma.
12.4- De paarden moeten correct voorbereid zijn: in goede conditie en proper.
12.5- De presentatiehalsters mogen worden voorzien van een bit voor de hengsten van 3 en 4
jaar.
12.6- De organisatoren en de jury hebben de plicht het betreden van de piste te verbieden aan
paarden die kreupel, vuil en gevaarlijk (onbeheersbaar) zijn of die in slechte algemene toestand
verkeren.

13- Begeleiders
13.1- De begeleiders moeten correct gekleed zijn (geen logo of ander teken dat verwijst naar een
fokkerij, een vereniging of een reclameboodschap).

