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NEW RULES 2014  
 

Vanaf 2014 wordt een nieuw FEI-reglement toegepast waarbij in hoofdzaak een nieuwe benaming en een nieuwe format van 

wedstrijden wordt geïntroduceerd. Wij praten in de toekomst dus niet meer over een CAOI maar over een CAIO  of niet 

over een CAI-B maar over een CAI. 

Voortaan spreken we ook over een CAI met volgende kenmerken: 

 Paarden moeten voor dit wedstrijdtype 5 jaar zijn ipv. 6 jaar voor alle andere internationale wedstrijden 

 Mogelijkheid om een CM (combind Marathon-Cones) proef in te richten die bestaat uit een 600 à 800 m lang parcours 

met daarin max 2 marathonhindernissen en 8 à 12 kegelpoorten.  

 Alle mogelijke formats voor een 1-ster en hogere wedstrijdtypes worden hieronder duidelijk 

 

 DAY FORMAT 

1 

FORMAT 

2 

FORMAT 

3 

FORMAT 

4 

qualification 

criteria 

HORSE 

CAI  
1 A A or C A & C CM geen min 5 y 

2 C CM or C     

CAI  
1 A A A & C  Min 2   

2 B C B  CAI  min 6 y 

3 C B     

CAI  

CAIO 

1 A A     

2 B C   
Min 2 

CAI 

min 6 y 

3 C B     

 

CH 

1 A      

2 B     min 6 y 

3 C      

 

Daarnaast zijn er nog enkele algemene belangrijke wijzigingen te noteren: 

 De categorie TANDEM wordt niet meer georganiseerd op internationaal niveau 

 Er hoeft geen aangespannen paarden-inspectie te worden georganiseerd als proef B volgt op proef C 

 Bij CAI en CAI mag tijdens de proef A een marathonrijtuig gebruikt worden 

 Vanaf een CAI en erboven moet dezelfde koets gebruikt worden tijdens de proeven A en C. 

 Artificiële verbredingen zijn niet toegelaten . 

 Bij een CAI zijn zelfs luchtbanden toegelaten tijdens de proef A, B en C 

 De afstand tussen het paard/pony en de koets moet min 50 cm bedragen, afstand tussen de strengen voor paarden min 

60 cm en voor pony’s  min 50 cm 

 Voor alle categorieën moeten de paarden een broek dragen als er geen reminstallatie aanwezig is op de koets. 

 Alle enkelspannen moeten altijd een broek dragen. 

 Tijdens de marathon mogen de strengen elkaar niet kruisen 

 Ook de dissel kettingen  moeten minimum 30 cm lang zijn 

 Op niveau van veiligheid is het verplicht een groom of op de koets of in de nabijheid ervan te hebben 

 Een 2
de

 deelname is NIET mogelijk tijdens een  CAIO of CH 

 De startvolgorde voor de 2
de

 en 3
de

 proef bij een CAI en CAI en CAI is steeds in omgekeerde volgorde van 

het klassement na de 1
ste

 proef. 
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Wat de DRESSUUR betreft noteren we: 

 Bij een CAI is het minimum juryleden bepaald op 2 (letter C en B of C en E) 

 Een communicerende groom krijgt slechts 1-maal 10 strafpunten 

 Tijdens een CAI en CAI en CAI  mag de proef voor 1-span en 2-span verreden worden op een piste van 80 x 

40 m.  Tijdens een CAIO en CH is het steeds 100 x 40 m voor alle categorieën. 

 Tussenletters verplicht bij een 80 x 40 m piste 

Voor MARATHON noteren wij volgende wijzigingen: 

 CAI telt maximum 8 hindernissen  met een B-sectie tussen de 6 en 9 km 

 CAI telt maximum 7 hindernissen met een B-sectie tussen 5 en 7.5 km 

 CAI en CAI tellen of 2 of 3 secties 

 De lengte en toegestane tijd voor de transfer wordt bevestigd door de TD en de voorzitter van de terreinjury 

 De afstand tussen de laatste hindernis en de finish B  300 m.  Als de laatste hindernis gelegen is binnen die 300 m dan 

moet een lijn getrokken worden 30 m NA de laatste hindernis (enkel stappen of draven !) 

 Onderlinge afstand tussen 2 hindernissen  700 m 

 In max 2 hindernissen mogen als extra optie 1 poort 2 maal beletterd worden (vb: 1 x A-poort, 1 x B-poort, 2 x C-poort, 

1 x D-poort) 

 Het aantal afwerpbare elementen is beperkt tot 24.  Indien gebruik wordt gemaakt van mobiele hindernissen, kan dit 

aantal vermeerderen. 

 De tijd stopt wanneer de neus van het 1
ste

 paard de finishlijn zowel van een sectie als van een hindernis overschrijdt.  

De toekenning van strafpunten stopt wanneer het ganse gespan doorheen de finishlijn is gepasseerd. 

 Wanneer een been van een paard over een streng of dissel komt, moet de menner stoppen en een groom op de grond 

zetten.  Wanneer een streng loskomt hoeft de menner dit euvel niet te herstellen in de hindernis. 

 Elektronische tijdsmeting is verplicht bij een CAI en CAI en CH. 

 Een omgekantelde koets in de marathon wordt bestraft met uitsluiting. 

 Balletjes als afwerpbaar element in een hindernis staan op een steun met  45 à 55 mm. 

 In uitzonderlijke weersomstandigheden of terreinomstandigheden kan de jury en de TD toestaan dat de groom(s) in de 

categorie 1H, 1P, 2P en 4P mogen lopen naast hun koets op aangeduide delen van het parcours. 

 De dracht van hoofd- en rugbescherming is verplicht tijdens de ganse marathon 
 

In de PROEF C (vaardigheid) werden volgende vernieuwingen aangebracht in het reglement: 

 De voorzitter van de terreinjury moet nazien of al dan niet het parcours correct gemeten werd 

 Het plan moet gesigneerd worden door de PO en de voorzitter van de terreinjury 

 Alle hindernissen moeten zichtbaar zijn vanuit de jurytoren 

 Het parcours moet gemeten worden volgens het kortste reglementair traject telkens doorheen het midden van de 

poort. 

 SNELHEDEN 

 4PO 240 M/MIN poortbreedte + 25 cm ! (165 cm) 

 2PO 250 M/MIN 

 1PO 260 M/MIN 

 De breedte van maximum 2 enkelvoudige hindernissen kunnen door de PO met 5 cm versmald worden.  Die poorten 

worden gekenmerkt door kegels met een ander kleur. 

 Na de 3
de

 deelnemer in iedere categorie kan de jury, in samenspraak met de PO en/of TD de toegestane tijd kan of 

vermeerderd of verminderd worden. 

 Wanneer een deel van een nog te rijden hindernis moet worden hersteld, dan wordt pas de chrono herstart als de 

menner in de buurt is van de herstelde poort. 

 90 min vóór aanvang van de proef moet het parcours met snelheden en toegestane tijd zichtbaar zijn aan de ingang van 

de piste.   

 Het parcours is open voor verkenning minimum 90 minuten vóór aanvang van de wedstrijd. 

 

Deze opsomming is niet-limitatief.  Ook op sommige wedstrijdonderdelen werden de strafpunten gewijzigd.  

 

 


