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1.Algemeen
1.1. Basis
Het Nederlands Patrouillerit reglement regelt de voorwaarden en de uitvoering van
patrouilleritten georganiseerd door de NHAV.
1.2. Doelstellingen
* patrouillerit: de goeie route rijden en opdrachten onderweg uitvoeren
* doelgroep → recreatieve ruiters
* speels en bewust buiten rijden
* paardvriendelijk en veilig

2.Organisatorische bepalingen
2.1. Verantwoordelijkheid
Patrouillerit kunnen worden georganiseerd door organisatoren aangesloten bij de
NHAV.
2.2. Uitschrijven van de wedstrijd/aanmelden
* De aanmelding van de organisatie van een patrouillerit geschiedt bij de

organisatorencommissie van de NHAV
* De organisatoren maken een NHAV inschrijfformulier en de organisator stelt de
sluitingsdatum vast. Er wordt minimaal 6 weken voor de wedstrijd opengesteld
* Er zijn twee soorten equipes. Een equipe kan worden samengesteld uit twee
volwassenen of een volwassene en een juniorruiter
2.3. inschrijfgeld
Het inschrijfgeld wordt bepaald door de organisatoren. Het inschrijfgeld wordt
tegelijkertijd met de inschrijving voldaan. Het inschrijfgeld dient binnen twee weken
na inschrijving voldaan te zijn. Pas na het voldoen van het inschrijfgeld is men
startgerechtigd. Bij annulering tot 2 weken voor de wedstrijd krijgt men het
inschrijfgeld minus € 10,= terug. Daarna is er geen restitutie.

3.bepalingen betreffende paard en ruiter
3.1. Deelname
De wedstrijd wordt opengesteld voor alle recreatieruiters. Leden van de NHAV
hebben voorrang bij inschrijving en korting op het inschrijfgeld.
Juniorruiters (˂ 18 jaar) mogen in beginsel meedoen met als voorwaarde dat ze hun
pony naar behoren onder controle hebben. Zij dienen altijd in patrouille equipe te
rijden met een meerderjarige ruiter. Opengesteld voor alle pony's, paarden, ezels en
muilezels vanaf 4 jaar.
Alleen inschrijving voor equipes van 2 ruiters mogelijk.
3.2. Kleding
Het is verplicht te rijden met geschikte kleding en schoeisel. Het dragen van
goedgekeurde veiligheidscap (EN1384) is verplicht.
3.3 Optoming
De optoming van het paard moet vriendelijk zijn en mag geen scherpe inwerking
hebben. Het is verder toegestaan om met iedere optoming te rijden.

4.Uitvoering patrouillerit
4.1. Algemeen
Algemene voorwaarden patrouillerit:
1.
2.
3.
4.

Uit te voeren door jong en oud, groot en klein, te paard of pony
Educatief
Veilig
Paardvriendelijk

4.2. Omschrijving van de patrouillerit
Route
1. Afstand: 10-15 kilometer maximaal
2. Aanbevolen gang is stap of draf
3. De route wordt niet gereden op snelheid. Hier krijgt men dus ook geen punten
voor
De patrouillerit is aangemeld aan de grondbezitters waar de rit gehouden
wordt
Onderdelen
Ten minste 8 bemande opdrachten per patrouillerit met de volgende onderwerpen en
thema's:





Minimaal 6 betreffende vaardigheid- en/of behendigheidsitems die paard en
ruiter samen met de andere ruiter van de equipe verrichten (zonder constant
op en/of afstijgen)
Vragen over paarden en paardrijden bij buitenritten (max 2 items)
EHBO (max. 1 item)

Er worden zo min mogelijk “lucky shot” spelen gedaan (bijv blikwerpen, etc). Er
worden geen oefeningen op asfalt gedaan.
De opdrachten moeten motiveren en origineel zijn. Er mogen geen sprongen in
zitten.
Ongevallen moeten zoveel mogelijk uitgesloten worden door de locatie waar de
oefeningen plaats vinden zo veilig mogelijk te maken.
Beoordeling
1. De beoordeling van de opdrachten moet eenvoudig en duidelijk zijn
2. Per opdracht wordt de tijd opgenomen. Er is een maximale tijd per opdracht
vastgesteld (gemiddeld 5 minuten per opdracht). Per fout krijgt men min
punten
3. Beoordeling is aan de hand van de beschreven uitvoering
4. Voor gevaarlijk rijden en brutaliteit krijgt men ook minpunten.

5.Ingangsdatum

Dit reglement valt onder de NHAV en treedt in werking vanaf 1 mei 2015.

