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Voorwaarden tot inrichten van een K.VOR-springwedstrijd 2021   

  

1. Een terrein ter beschikking hebben van voldoende afmetingen en normale bodemgesteldheid, met een volledige en 

degelijke omheining. De minimale oppervlakte voor de buitenpiste bedraagt 3000 m². Voor de kampioenschappen 

bedraagt de minimale afmeting 4000 m² Voor een binnenpiste bedraagt de minimale oppervlakte 1200 m2.  

  

2. Degelijk springmateriaal voor minstens 15 behoorlijk gevulde hindernissen met zijstukken en versiering zoals bloemen 

en planten, evenals springmateriaal voor de paddock. De hinderniszijstukken, zowel in de pistes als in de paddock 

dienen te zijn voorzien van z.g. sleutelgatprofielen opdat veiligheidslepels daarin zouden passen.  

  

3. Een ruim oefenterrein (paddock) volledig omheind, voorzien bij voorkeur van drie oefensprongen (minimaal 2 -1 

rechte en 1 oxer), 2 rechte en één oxer, voorzien van de nodige richtingsvlaggen.  

  

4. Het K.VOR-bestuur stelt een jurywagen en een wagen voor de paddockmeester ter beschikking aan de inrichters. 

Beide wagens zijn voorzien van een volledige geluidsinstallatie. Aansluiting van elektrische stroom tot aan de jurytoren 

en paddock, met voldoende spanning voor de elektronische tijdopname, de geluidsinstallatie en koeling/verwarming 

komen ten laste van de inrichter. In verband met het opladen van de batterijen voor de tijdsopname dient er zonder 

onderbreking stroom geleverd te worden van 1 dag voor aanvang van de wedstrijd tot een uur na het einde van de 

wedstrijd. Inrichters welke geen gebruik wensen te maken van de jurywagen van de K.VOR dienen zelf te voorzien in 

een degelijke jurytoren, een elektronische tijdopname welke voldoet aan de normen, een geluidsinstallatie en een 

volledig ingericht secretariaat en dit in samenspraak met het K.VOR-bestuur. 

  

5. Het opstellen der hindernissen dient te gebeuren door een erkende parcoursbouwer, met een nationale kwalificatie van 

minimumlevel 2, voorgesteld door de K.VOR of organisator. De K.VOR duidt de parcoursbouwer aan en neemt de 

kosten van de parcoursbouwer (max €150.00/wedstrijddag excl. btw) voor haar rekening. De parcoursbouwer zal zijn 

factuur naar de K.VOR sturen en als de kosten hoger zijn dan het max. bedrag dat de K.VOR voorziet dan zal het 

verschil van het pisterecht afgehouden worden. 

  

6. De organisator dient te zorgen voor een verantwoordelijke persoon voor het protocol, een verantwoordelijke hoefsmid 

die bereikbaar is, een veearts en een dokter die bereikbaar zijn. De gegevens van deze personen moeten voor aanvang 

van de wedstrijd aan het wedstrijdsecretariaat bezorgd worden. 

  

7. De paddockmeester voor het binnenroepen van de ruiters is ten laste van de organisatie.  

  

8. Een ringmeester plus minstens vier helpers (min 16 jaar) worden door de inrichter voorzien in de piste voor het 

heropbouwen van de hindernissen tijdens de proeven. Voldoende pistepersoneel dient aanwezig te zijn wanneer de 

parcoursbouwer de piste opbouwt voor de wedstrijd en voor de aanpassingen van het parcours tussen de proeven.  

  

9. De voorzitter van de jury moet een federale rechter zijn met de minimum kwalificatie level 3.  Deze wordt aangeduid 

door de K.VOR. De K.VOR duidt verder voldoende rechters aan om een vlot verloop van de wedstrijd te waarborgen.  

Kosten van de voorzitter en de juryleden en schrijver zijn ten laste van de K.VOR.  

  

10. De omroeper(ster) mag door de inrichter aangesteld worden. De kosten zijn dan voor de organisator. Als de inrichter 

deze taak niet kan invullen dient hij hiervan het K.VOR-secretariaat tijdig te verwittigen. De K.VOR zal dan zelf deze 

plaats invullen en de kosten op zich nemen. 

  

11. Gebruik van een elektronische tijdopname is verplicht.   

  

12. Verzekerde medische dienst tijdens het ganse verloop van de wedstrijd. De organisatie hiervan en de kosten voor een 

provinciale wedstrijd zijn voor rekening van de K.VOR. De K.VOR betaalt € 200.00 per dag voor de eerste 10 uren en 

overuren (€ 20.00 /uur excl. btw) zijn ten laste van de organisatie, die verrekend worden met het pisterecht. Voor de 

sub provincialen worden voor 2021 dezelfde voorwaarden behouden als in 2020. 
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13. Beker aan de winnaar van elke proef (behalve voor de proeven voor 4 en 5-jarige paarden). Erelinten aan de eerste acht 

geklasseerde van iedere proef (behalve proeven voor 4 en 5-jarige paarden). Bekers erelinten vallen ten laste van de 

inrichter met uitzondering van de speciale beker, erelinten, plaquettes en dergelijke voor alle officiële 

kampioenschappen en de K.VOR beker. De inrichter is zelfverantwoordelijk voor de organisatie van het protocol. 

  

14. De inschrijvingen gebeuren via Equibel. De inschrijvingsgelden komen volledig toe aan de K.VOR. De geldprijzen 

voor het normale K.VOR-programma worden gestort via PSV. Het normale programma van de K.VOR voor een 2 of 3 

daagse provinciale wedstrijd omvat: maximaal twee proeven in de klasse 2,3,4,5 en 6; één proef voor de 4 en 5 & 6-

jarigen (tot voor het nationaal kampioenschap) en één proef klasse 6GT.  

Ook vervat in het normale programma van de K.VOR zijn de kampioenschappen en de K.VOR-beker.  

Voor een 1 en 2 daagse sub provinciale wedstrijd zijn de proeven tot max. Klasse 4 105cm toegelaten. Hier kunnen 

zowel pony- als paardenproeven worden georganiseerd. Pony’s die wensen deel te nemen aan ponyproeven dienen te 

beschikken over een meetingsattest. 

Mits toestemming van de springcommissie en RVB kan men hier van afwijken. 

  

15. Proeven buiten het normale programma kunnen in overleg door de K.VOR aangeduide rechters worden gejureerd. De 

hierdoor extra gepresteerde uren zullen aan de inrichter aangerekend worden a rato € 10.00 per uur per jury. Eventuele 

bijkomende kosten voor de EHBO enz. zijn ten laste van de inrichter. Prijzengelden voor deze proeven zijn ten laste 

van de inrichter en dien ter plaatse worden uitbetaald. Hij is ook verantwoordelijk voor de inschrijvingen, opmaken van 

startlijsten enz.  

  

16. Mogelijke taksen, gemeentelijke en andere (sabbam,…) zijn ten laste van de inrichter. De K.VOR wijst desbetreffend 

elke verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de hand.  

  

17. Het vraagprogramma dient twaalf weken voor de wedstrijd toe te komen op het K.VOR-secretariaat teneinde publicatie 

te kunnen verzorgen. Op het vraagprogramma dient de gewenste voorzitter van de jury en de parcoursbouwer vermeld 

te staan. Het is niet toegestaan proeven in te richten voor ruiters zonder licentie (min. L01).  

  

18. De inrichter dient lid te zijn van onze groepering K.VOR. Hij dient ook lid te zijn van Paardensport Vlaanderen.  

  

19. De inrichter van een kampioenschap of een bekerwedstrijd zijn gehouden voor de laureaten (eerste drie) waardevolle 

naturaprijzen te voorzien. Deze dienen minstens evenwaardig te zijn met de eerste geldprijzen in de klasse 6GT.  De 

K.VOR voorziet in de geldprijzen, erelinten en trofeeën voor deze kampioenschappen en K.VOR-bekerwedstrijden. Er 

dient géén extra geld te worden afgedragen aan de K.VOR.  

  

20. De inrichters van speciale proeven houden er rekening mee dat dit soort proeven dient gedoteerd te worden met extra 

prijzengelden. Dit extra prijzengeld dient door de inrichter bijgepast te worden en moet ter plaatse worden uitbetaald.  

  

21. De inrichter is gehouden de toestand van de bodem, zowel in de piste als in de paddock, tijdens de wedstrijd zo 

effectief mogelijk te houden. Afvoer van water bij hevige regenval, sproeien met water bij droogte of stof, wellen, 

slepen enz.; dienen gegarandeerd te zijn.  

  

22. Elke schade of manco, toegebracht aan de door de K.VOR ter beschikking gestelde materialen, dienen door de inrichter 

vergoed te worden. Het zal in mindering gebracht worden van het uit te betalen pisterecht.  

  

23. Aanvraag tot het inrichten van een wedstrijd 2021. 

 Deze dient te geschieden op het bijgevoegde formulier en ten laatste toe te komen op het secretariaat op 24 december 

2020.  

  

24. Het toekennen van de data voor de normale wedstrijden, evenals voor de kampioenschappen en de bekers zal gebeuren 

op een door de Springcommissie georganiseerde kalendervergadering volgens de bepalingen voorzien in het 

huishoudelijk reglement (Art 11). De K.VOR kan zelf om organisatorische redenen een wedstrijd annuleren.  

  

25. Als na toekenning van een datum de wedstrijd door de inrichter wordt geannuleerd, zal de inrichter aan de K.VOR een  

vergoeding van € 500.00 dienen te betalen.  
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26. Mogelijke kandidaat inrichters welke tegenover de K.VOR nog aan financiële of andere verplichtingen dienen te 

voldoen komen slechts in aanmerking als zij hiervoor tijdig de nodige schikkingen hebben getroffen.  

  

27. Een organisator kan beschikken over maximaal 20 wildcards/ dag voor een provinciale wedstrijd. Deze wildcards 

geven aan een ruiter de mogelijkheid om alsnog deel te nemen en in te schrijven, zelfs na sluitingsdatum, zelfs als het 

maximaal aantal combinaties is overschreden. De betaling van deze inschrijvingen (aan enkel offline-tarief) gebeurt ter 

plaatse.  

Zowel ruiter als paard dienen in orde te zijn met de geldende licentievoorwaarden zoals gedefinieerd door de liga's of 

buitenlandse ruiters kunnen een weekendlicentie aanvragen voor €50.00 te betalen op het wedstrijdsecretariaat. 

De organisator zal zelf instaan om deze lijst (dag, proef, naam ruiter, licentienr. naam paard, immatriculatienr. …). in 

een Excel bestand op te lijsten en deze vóór woensdagmiddag door te sturen naar wedstrijdsecretariaat@vor.be.  

 

28. De inrichter is gastheer voor de officials en de medewerkers, incl. wedstrijdsecretariaat, en voorziet ze van maaltijden 

en drank (broodjes, koffie/thee en water/frisdranken), dit à rato van duur van de wedstrijddag, en met inbegrip van één 

warme maaltijd per dag per persoon. Alcoholische dranken tijdens de wedstrijd zijn niet toegelaten voor de K.VOR-

medewerkers.  

  

29. Vanaf 2020 gaan K.VOR en Trens Turnhout en Trens Antwerpen nauwer samenwerken. D.w.z. dat de organisatoren 

kunnen kiezen om een 1,2 of een 3 daagse wedstrijden te organiseren.  

 

a Eén of tweedaagse sub provinciale wedstrijden vallen onder het reglement van Trens Turnhout of Antwerpen, 

afhankelijk van de ligging.  

b Twee en drie daagse provinciale wedstrijden vallen onder het reglement van de K.VOR. 

 

30. Per ingeschreven combinatie van een provinciale wedstrijd wordt een bedrag doorgestort naar de organisatie voor het 

gebruik van de accommodatie. 

 

* Bij 2-daagse provinciale wedstrijden met minder dan 400 inschrijvingen geen bijdrage en de K.VOR heeft het 

recht om de wedstrijd te annuleren.   

- Bij meer dan 400 inschrijvingen ontvangt de organisatie € 1,50 per combinatie. 

- Tussen 550 en 600 inschrijvingen ontvangt de organisatie € 2.00 per combinatie. 

- Meer dan 600 inschrijvingen ontvangt de organisatie € 3.00 per combinatie. 

  

* Bij driedaagse provinciale wedstrijden bij minder dan 550 inschrijvingen geen bijdrage en de K.VOR heeft het 

recht om de wedstrijd te annuleren.  

- Tussen 550 en 600 inschrijvingen ontvangt de organisatie € 2.00 per combinatie.  

- Meer dan 600 inschrijvingen ontvangt de organisatie € 3.00 per combinatie.  

  

Een organisator kan beslissen om een bijkomende surplus van maximaal € 2.00 aan het inschrijvingsgeld toe te 

voegen.  Deze surplus moet gekend zijn voordat de wedstrijd online komt op www.equibel.be   

  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur.  

  

Het stellen van de kandidatuur voor het inrichten van een wedstrijd impliceert de aanvaarding door de inrichter van 

de voormelde voorwaarden.   

  

  

  

  

Ondertekend voor akkoord   

(Naam en nummer club alsook naam van de verantwoordelijke, handtekening en datum)  
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