PROTOCOL GEBRUIKSRUBRIEK
RIJRUBRIEKEN
A - RIJBRIEKEN
De rijrubrieken worden in verschillende secties verreden; sectie A, B, C, D, NWR en de WPBR.
Alle deelnemers rijden dezelfde “route”. Bij de rijrubrieken wordt ook een uitgestrekte galop getoond.
Uiteraard op een verantwoorde manier en mits er ruimte is in de keuringsbaan. 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 en het algehele beeld.
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 als gebruikelijk in de wedstrijdsport, of zoals gebruikelijk in Engelse stijl.
In de rubrieken met sectie A & B pony’s draagt de ruiter/amazone Jodhpurs (rijlaarzen zijn
toegestaan maar heeft niet de voorkeur.)
In de rubrieken met sectie C pony’s draagt de ruiter/amazone jodhpurs of rijlaarzen
In de rubrieken met sectie D, NWR of WPBR pony’s draagt de ruiter/amazone rijlaarzen
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 de galop. Daarna geeft de ringmeester aan weer over te gaan in draf en van
hand te veranderen, hetzelfde volgt op de andere hand. De ringmeester wacht op het teken van de
jury alvorens de deelnemers over te laten gaan in stap. De jury geeft de ringmeester aan wat de
voorlopige opstelling wordt en plaatst deze aan de korte kant van de baan van de hoefslag af zodat er
genoeg ruimte is om de verrichting te laten zien.
Individuele proef
1. X

2. X-A
K-X-M
H-X-F
3. A
4. K-X-M
H-X-F
5. A-K-E
M-F
K-X-M
6. C-H-E
F-M
H-E
7. E-K
8. A
9. X
10. X

De combinatie stapt voorwaarts en houdt halt op X
De jury inspecteert de combinatie.
Op het teken van de jury mag de combinatie zijn/haar show beginnen
voorwaarts stappen en bij A de rijbaan rechts volgen
van hand veranderen daarbij enkele passen middenstap
van hand veranderen daarbij enkele passen middenstap
Halt houden en (indien mogelijk) enkele pasjes achterwaarts
Voorwaarts en stap en daarna aandraven, of direct aandraven
van hand veranderen daarbij enkele passen middendraf
van hand veranderen daarbij enkele passen middendraf
rechts aangalopperen
enkele galopsprongen verruimen
van hand veranderen en voor X in arbeidsdraf
links aangalopperen
enkele galopsprongen verruimen
overgang naar arbeidsdraf
overgang naar arbeidsstap
Afwenden
voor X halt houden en groeten
Voorwaarts in stap en plaatsnemen op de korte zijde bij C
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