PROTOCOL GEBRUIKSRUBRIEK
RIJRUBRIEK ENGELSE STIJL
A – RIJBRIEK ENGELSE STIJL
De rijrubriek Engelse stijl wordt verreden door alle secties A, B, C, D, NWR en de WPBR tezamen in
één rubriek en is vooral voor ruiters en amazones die al goed zelfstandig alle drie de basisgangen
kunnen rijden. Alle deelnemers rijden dezelfde “route” en laten de stap draf en galop zien. Daarna
stellen de deelnemers in het midden op waarna de grooms de baan in komen, de pony’s worden
daarna een voor een voor het oog van de jury afgezadeld en exterieurmatig beoordeeld. De
deelnemers krijgen een punt voor de manier van rijden en bewegen van de pony, een punt voor
karakter van de pony en er worde een punt gegeven voor het exterieur. Deze drie punten samen
worden opgeteld en zo komt er een winnaar uit deze rubriek. Het gaat er niet om wie de beste stap,
draf en galop heeft maar wie er de mooiste “show” verrichting rijdt. Waarbij ook gekeken wordt naar
gangen, gehoorzaamheid, exterieur en het algehele plaatje.
B - ALGEMEEN










Normaal beslag van max.10 mm. is toegestaan, dubbel ijzer of meer is niet toegestaan.
Als aandrijfmiddelen is enkel het gebruik van een zweepje met een maximale lengte van 75
cm. toegestaan.
Sporen zijn niet toegestaan
Voor deelname aan de rijrubrieken moet de pony minimaal 4 jaar zijn.
Kleding zoals gebruikelijk in de wedstrijdsport, of zoals gebruikelijk in Engelse stijl.
Handschoenen en cap met driepuntsgordel verplicht.
KNHS of Engelse optoming
Geen sjabrak onder het zadel heeft de voorkeur maar een zadel vormige sjabrak in de kleur
van het zadel is toegestaan.
geen bandages, springschoenen etc.

C - WIJZE VAN RIJDEN IN DE SHOWRING
De combinaties komen binnen in stap. Op verzoek van de ringmeester kunnen de combinaties zelf de
ruimte opzoeken. De ringmeester geeft aan wanneer de deelnemers mogen aandraven en daarna
tonen de deelnemers op aanwijzing van de ringmeester de galop. Ook zal een middendraf en
middengalop gevraagd worden en hetzelfde volgt op de andere hand. De jury geeft de ringmeester
aan wat de voorlopige opstelling wordt en plaatst deze in het midden van de baan. Als de pony’s in
het midden opgesteld staan komen de grooms in de baan en de eerste pony kan onder het toeziend
oog van de jury afgezadeld worden, hierna zal de jury de pony exterieurmatig beoordelen. Als de jury
naar de volgende pony gaat kan de voorgaande weer opgezadeld worden en de andere deelnemer
doen het zelfde. Als de laatste deelnemer aan de beurt is geweest zijn de andere combinaties weer
opgezadeld en hebben weer plaats genomen op hun pony. Als ook de laatste pony weer is
opgezadeld en de berijder weer heeft plaatsgenomen in het zadel zullen alle grooms de ring verlaten.
De combinaties stappen op teken van de ringmeester weg en rijden rechtsom in de baan rond. In de
tussentijd worden de punten opgeteld, voor de manier van rijden en bewegen, het karakter en het
exterieur. De combinatie met het hoogst aantal punten wint en wordt als eerste naar binnen gehaald
en dan volgt de rest van de plaatsingen.
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