A. Het Algemeen Reglement
1. Het reglement van de stichting Hippisch Comité Kempenland (HCK) bestaat uit drie onderdelen:

A. Het Algemeen Reglement; B. Het Veterinaire Reglement en C. Het Rally Reglement.
Voor situaties die niet beschreven staan in onderstaand reglement is de beslissing van het HCK bindend.
Op de website www.eerselpostel.nl is te allen tijden de meest recente versie van dit reglement beschikbaar.
2. Het HCK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen en schade aan belangstellenden,
ruiters/amazones, menners, helpers en hen toebehorende paarden. Vermissing en vervreemding van hen
toebehorende goederen kan evenmin aan de organisatie worden toegerekend.
3. Door inschrijving bevestigt de deelnemer/deelneemster te hebben kennisgenomen van de reglementen en
deze als zodanig te hebben aanvaard. Bij inschrijving van een minderjarige deelnemer/deelneemster geldt deze
verklaring voor diens wettelijke vertegenwoordigers. Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt men op de startlijst
geplaatst. Er is geen restitutie van het inschrijfgeld. AlIeen in bijzondere situaties (bv. bij complete afgelasting
van de rally, wegens uitbraak van besmettelijke dierziekten e.d.) kan het HCK besluiten tot (gedeeltelijke)
restitutie.
4. De rally is altijd op de 2e zondag van de maand oktober. Deelname is mogelijk als Equipe (2 paarden onder
de man, 2 personen) of als Aanspanning.
Personen van 12 jaar en ouder kunnen aan de rally deelnemen. Iedere deelnemer/deelneemster wordt
geacht over voldoende rijervaring te beschikken.
5. Er worden door de jury prijzen toegekend voor de “Best verzorgde Equipe”. Bij de aanspanningen gelden
twee categorieën t.w .”Best verzorgde Aanspanning”, waartoe ook het Friese paard wordt gerekend en de
categorie “Best verzorgde Aanspanning-Koudbloed”, waartoe worden gerekend, de Trekpaarden, de
Shetlanders, de Haflingers, de Fjorden en de Fell pony’s/paarden. Om voor een prijs in aanmerking te kunnen
komen, moet men hebben deelgenomen aan de rally welke volgens de routebeschrijving wordt gereden. Het
is niet toegestaan om tijdens de rally de Aanspanning/Equipe te wijzigen qua rijtuig en/of paard(en).
6. Vanaf het Mortelveld te Eersel zal vanaf omstreeks 9.30 uur in oplopend deelnemersnummer worden gestart
met de rally. De deelnemer/deelneemster dient zich correct te presenteren.
7. In het kader van optimale veiligheid voor de deelnemers/deelneemster is iedere ruiter/amazone te allen tijde
en gedurende de gehele rally verplicht een veiligheidscap te dragen. Indien het HCK constateert dat een
deelnemer/deelneemster geen veiligheidscap draagt, volgt onmiddellijke diskwalificatie. Een veilig hoofddeksel
voor de menner is wenselijk. Qua kleding geldt de verplichting tot het dragen van correcte ruiterkleding; van dit
laatste houdt het HCK zich het recht voor af te wijken voor bepaalde categorieën deelnemers indien te voren
overlegd en goed bevonden. (b.v. officiële westernkleding, IJslandse truien en officiële uniformen).
Er is gedurende de gehele dag een EHBO post aanwezig, zowel op de Markt, de Verzorgingspost als in Postel.
8. In het kader van het streven naar optimale veiligheid en welzijn voor de paarden is er permanent veterinair
toezicht paraat. Een hoefsmid is de gehele dag aanwezig om problemen met hoeven en/of beslag te
behandelen. Gebruik van hulpmiddelen welke niet geschikt geacht worden, of misbruik van normale
hulpmiddelen en/of wreedheid tegen het paard – zie bijlage 1, kan leiden tot diskwalificatie.
Er is een paardenambulance aanwezig die in geval van nood kan zorgen voor het vervoer terug naar de
verzamelplaats. Hiervoor geldt een aparte overeenkomst met de eventuele hulpvragende gebruiker.
9. De rally wordt gereden volgens een bij de start aan de deelnemer/deelneemster overhandigde
routebeschrijving. De rally kent voor iedere Equipe of Aanspanning een tweetal beoordelingen:
.

A. Een oriëntatierit, waarbij zo min mogelijk strafpunten gehaald dienen te worden, waarbij de verkregen
bonuspunten verrekend worden. De klassering vindt plaats door het noteren van routepunten, het rijden in
de correcte tijd en het eventueel uitvoeren van bepaalde proeven tijdens de rit.
B. Een beoordeling op het best verzorgd zijn. De klassering vindt plaats door een speciale jury die
een voordracht maakt aan het HCK voor de winnaars van de verschillende categorieën.
10. De rustpauze voor de rallydeelnemers in Postel bedraagt altijd 40 minuten. Verder kan er in Postel voor
het tweede traject, niet gestart worden vóór het tijdstip vermeld op de routebeschrijving.
11. Het is verboden zich in de lengterichting op zichtbaar aangeduide of herkenbare rijwielpaden te begeven.
Bij constatering wordt dit gestraft met 50 strafpunten. De deelnemers/deelneemsters zijn verplicht zoveel
mogelijk op de begroeide wegberm te rijden en zeer beslist niet op de verharde sporen van auto's of verharde
fietspaden.
12. De winnaars van de wisselbekers verplichten zich schriftelijk, na afloop van de rally, deze bekers
uiterlijk 1 september in ongeschonden staat weer beschikbaar te stellen aan het HCK. Per rubriek zullen
drie prijzen beschikbaar worden gesteld.
13. Misbruik van de zweep of hiermee knallen evenals misbruik van sporen is verboden. Deelnemers/
Deelneemsters aan de rally zijn gehouden de Gezondheid- en Welzijnswet voor dieren en de daaruit
voortvloeiende regelgeving met betrekking tot paarden na te leven.
14. Om veiligheidsreden wordt dringend geadviseerd om op de rustplaatsen de paarden niet uit te spannen. Het
bit dient in ieder geval ingehouden te worden. Aanwijzingen van de medewerkers van HCK moeten worden
opgevolgd.
15. Deelnemers/Deelneemsters dienen tijdens de rally te beschikken over een opgeladen mobiele telefoon.
==========================================================================================================

B. Het Veterinair Reglement
1. Voor alle paarden of voor een enkel paard kan op elk willekeurig moment, zowel vóór, tijdens als ná de rally,
een keuring door een veterinair plaatsvinden. Ook tijdens of direct na de finish kunnen Equipes of
Aanspanningen nog worden gediskwalificeerd, bijvoorbeeld bij het kreupel door de finish komen.
2. Uitspraken van een veterinair en het HCK zijn bindend.
3. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van een veterinaire of het HCK en het zich niet houden aan ”Bijlage
1” leidt tot diskwalificatie. Het gevolg van diskwalificatie is dat men niet voorkomt in de uitslag en mogelijk
wordt uitgesloten van deelname in het volgende jaar. Laatstgenoemde is ter beoordeling van het HCK.
4. Ieder deelnemend paard dient gechipt te zijn en het bijbehorend paardenpaspoort moet de
deelnemer/deelneemster altijd kunnen tonen. Het deelnemend paard dient geënt te zijn voor
paardeninfluenza. De vaccinatie dient tenminste 7 dagen vóór de wedstrijd, maar niet langer dan 1 jaar
geleden hebben plaatsgevonden.
5. Deelnemende paarden dienen in een goede conditie te verkeren, niet ziek te zijn, goed verzorgde hoeven
en/of beslag te hebben, vrij te zijn van verwondingen en niet kreupel te zijn. Een en ander ter beoordeling van
de veterinair.
6. Deelnemers/Deelneemsters zijn verplicht tijdens de rustpauzes, de controles dan wel de rally zelf, hun
paarden voldoende water en indien mogelijk, ruwvoer te verstrekken maar ook zo nodig van een deken te
voorzien.
De organisatie verplicht zich watervoorzieningen te treffen op de rustplaatsen en op de parkeerterreinen.
=======================================================================================

VERZOEK VAN STAATSBOSBEHEER
Mijd zoveel mogelijk verharde paden en maak gebruik van de bermen. Als zodanig
herkenbare vliegende controles houden hierop toezicht. Overtreding van dit verzoek wordt
gestraft met 50 strafpunten.
WANGEDRAG KAN LEIDEN TOT DISKWALIFICATIE

C. Het Rally Reglement
1. De gemiddelde snelheid wordt berekend:
x voor Equipes en Warmbloedaanspanningen op 9 km per uur, ofwel 150 meter per minuut.
x voor Koudbloedaanspanningen op 7,5 km per uur, ofwel 125 meter per minuut.
2. Alle oriëntatiepunten zijn vaste punten en bevinden zich rechts van de bereden weg, ofwel voorwaarts
binnen een afstand van maximaal 30 meter. Wegen mogen links liggen. Bij b.v. 3e weg links, telt men
uitsluitend wegen aan de linkerkant van de bereden weg. Bij 2e weg rechts telt men uitsluitend wegen aan de
rechterzijde van de bereden weg. Wegen welke zichtbaar doodlopend zijn, wegen die zijn afgesloten middels
een slagboom, of waar dit is aangegeven d.m.v. een verkeersbord, een bord "verboden toegang", een bord
"Doodlopende weg" of "DLW" worden als niet aanwezig beschouwd en mogen daarom niet worden
meegeteld.
Ook de smalle wandelpaden/mountainbikepaden die niet toegankelijk/begaanbaar zijn voor rijtuigen/ruiters
worden als niet aanwezig beschouwd.
3. Einde weg: een punt, waar men niet rechtuit kan rijden, maar waar wel een weg is die naar links en rechts
loopt. Een viersprong is een punt, waar vier wegen samenkomen en men staande in het centrum van
samenkomst al deze wegen rechtstreeks zou kunnen en mogen inrijden. Op een viersprong moet men zonder
opdracht steeds de middelste weg gaan berijden en laat men in deze situatie steeds 1 weg links en 1 weg
rechts liggen, uitgezonderd op een zogenaamde K-viersprong, indien men rijdt op de rechtdoorgaande weg.
Rijdt men op weg A, dan gaat men zonder opdracht naar C en rijdt men
op weg D, dan gaat men zonder opdracht naar weg B. Rijdt men echter
op weg B, dan zit men op de rechte weg van een K- viersprong en rijdt
men zonder opdracht naar weg C.
4. Wanneer een tekst als oriënteringspunt wordt gebruikt, dan moet deze tekst op Uw routebeschrijving met
HOOFDLETTERS zijn geschreven en tussen aanhaling- en sluittekens zijn geplaatst. Tekst dient op één
vast voorwerp voor te komen. Als een gedeelte van een tekst wordt gebruikt, dan moeten ten minste de
eerste twee woorden vermeld worden, gevolgd door enz. Als b.v. na de tekst: Van tien tot zestien uur open,
rechtsaf moet worden gegaan, dan moet op Uw routebeschrijving staan vermeld: na " VAN TIEN enz." R.
5. Iets links passeren, betekent iets rechts laten liggen. R=rechts; L=links; DLW=doodlopende weg;
H=huisnummer, b.v. na H “2”, na huisnummer 2; 1e, 2e enz.=eerste, tweede enzovoorts;
Ri=richting; RC=routecontrole (zie G.)
6. In de routebeschrijving kunnen bijzondere (altijd diervriendelijke) verrichtingen/opdrachten worden
voorgeschreven. De verrichtingen/opdrachten dienen conform de aanwijzingen van de medewerkers van het
HCK te worden uitgevoerd. Het HCK bepaalt of de uitslag van deze verrichtingen/opdrachten in de rallyuitslag
wordt verwerkt, dan wel dat hiervoor een afzonderlijk klassement wordt opgemaakt.
7. Een controle is herkenbaar aan een oranje vlag. U dient hier Uw deelnemerskaart te laten aftekenen. Iedere
deelnemer/ deelneemster ziet zelf toe of de notering op de startkaart van de controlepostbemanning juist is.
Een onjuiste notering dient men onmiddellijk te laten aanpassen. Er kunnen ook onbemande controles
voorkomen in deze rally. Deze zijn kenbaar aan een oranje bordje waarop een letter of cijfer staat, met
eventueel een opdracht. Deze letter of cijfer noteert U op Uw deelnemerskaart in het eerste open vakje. Bij
deze letter kan ook nog een opdracht zijn gegeven, welke U eerst dient uit te voeren. Daarna gaat U verder met
het aangegeven punt van Uw routebeschrijving. De letters VMP bij een dergelijk opdracht betekenen: verder
gaan met punt.......
8. Het missen van routecontroles, het noteren van onjuiste controles en het niet in de juiste volgorde noteren
wordt steeds gestraft met 30 strafpunten. Letters en/of cijfers worden direct onuitwisbaar in het eerstvolgende
lege vakje van de deelnemerskaart genoteerd. Lege vakjes die tussen de gevulde vakjes staan tellen als 30
strafpunten.
Veranderingen op de kaart, evenals meerdere letters en/of cijfers in één vakje, kan tot diskwalificatie leiden.
9. Aankomsttijden bij controles: te vroeg 1 strafpunt per minuut, te laat 1 strafpunt per minuut. Uitgaande van de
genoteerde tijd bij de voorgaande tijdcontrole. Bij een bijzondere verrichting kan hiervan worden afgeweken.
10. De Aanspanningen en Equipes zullen door een speciale jury gecontroleerd worden op correctheid van
verzorging paard, span, tuig en bemanning. Aan een goed verzorgd geheel kunnen maximaal 30 bonuspunten
worden toegekend. Deze bonuspunten tellen niet mee bij het opmaken van de totaaluitslag als algemeen
rallywinnaar. Voor toekenning van de bonuspunten is het van groot belang dat het hoofstelnummer voor de jury
goed zichtbaar is.
11. Bij constatering dat een deelnemer/deelneemster gegevens van derden ontvangt, kan worden overgegaan
tot 30 strafpunten per controle of zelfs tot diskwalificatie.
12. Een pijl met de tekst HC heeft altijd voorrang op de routebeschrijving en mag evenals een bord met de tekst
DLW zowel rechts als links van de route zijn aangebracht.
13. De controleposten worden gesloten 30 minuten na de geplande tijd van passage van de laatste Equipe of
de laatste Aanspanning. Degenen die na 18.30 uur de finish bereiken worden niet meer in de uitslag
opgenomen

Bijlage 1
Gebaseerd op het KNHS Wedstrijdreglement Artikel 46 – Wreedheid/Overbodig en publieksonvriendelijk gedrag
Iedere vorm van wrede of ruwe behandeling van paarden is uitdrukkelijk verboden op zowel het Mortelveld, de
Verzorgingsplaats, in Postel of elders gedurende en rondom de gehele rally. Onder wreedheid, overbodig en/of
publieksonvriendelijk gedrag wordt onder meer verstaan het buitensporig aanzetten van vermoeide paarden,
het overmatig gebruik van zweep of karwats, een onaanvaardbaar scherp of slecht zittend bit, het overmatig
gebruik, misbruik of voortdurend gebruik van sporen, het gebruik van elektrische apparaten, het ‘barreren’ van
het paard, het overgevoelig maken van elk gedeelte van het paard, onder andere door het toepassen van
scherpe zalf en dergelijke, het onjuist toepassen van methoden en/of hulpmiddelen alsmede alle handelingen,
die in strijd zijn met de gedragscode ‘Welzijn van het paard’.
Wanneer een paard gedurende de rally bloed op de flanken, in de mond, uit de neus of op een andere plek op
het lichaam heeft (een wond) moet deze worden uitgesloten. In het geval van een minimale hoeveelheid bloed
kan het HCK na onderzoek (eventueel na advies van de dierenarts) besluiten de deelnemer/deelneemster niet
uit te sluiten. Indien het HCK of de veterinair vaststelt dat bloed het gevolg is van een handelwijze, die als
wreedheid kan worden aangemerkt, wordt de deelnemer/deelneemster in alle gevallen gediskwalificeerd.
Wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag dient onmiddellijk te worden gerapporteerd aan het
HCK. Het melden van gevallen van wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag door andere
personen dan het HCK dient tijdens de wedstrijd te geschieden in aanwezigheid of met een schriftelijke
verklaring van tenminste één andere getuige. Een ter zake van wreedheid, overbodig en/of
publieksonvriendelijk gedrag geconstateerde overtreding tijdens de rally wordt behandeld door het HCK. Deze
dient ter plaatse te beslissen, eventueel na een advies van de veterinair of een andere deskundige. Tegen deze
beslissing is geen beroep mogelijk. Wie schuldig is bevonden wordt gediskwalificeerd.

