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1.Algemeen
1.1. Basis
Het reglement regelt de voorwaarden en de uitvoering van de Track Trail
georganiseerd onder de vlag van de NHAV.
1.2.





Doelstellingen
algemeen: de goede route rijden en opdrachten onderweg uitvoeren
doelgroep: recreatieve ruiters
speels en bewust buiten rijden
paardvriendelijk en veilig

2.Organisatorische bepalingen
2.1. Verantwoordelijkheid
De Track Trail kan georganiseerd worden door organisatoren aangesloten bij de
NHAV.
2.2. Uitschrijven van de wedstrijd/aanmelden
 De aanmelding van de organisatie van de Track Trail 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. Inschrijf- en startgeld
 Het inschrijf- en/of startgeld wordt bepaald door de organisatoren.
 Het inschrijf- en/of startgeld dient na ontvangst van de factuur voldaan te
worden.
 Pas na het voldoen van de factuur is men startgerechtigd.
 Hoogte van restitutie van het inschrijf- en/of startgeld bij annulering zal
door de organisatie bij openstelling van de inschrijving bekend gemaakt
worden.

3.bepalingen betreffende paard en ruiter
3.1. Deelname
 De wedstrijd wordt opengesteld voor alle (recreatie)ruiters.
 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
equipe te rijden met een meerderjarige ruiter.
 Opengesteld voor alle pony's, paarden, ezels en muilezels vanaf 4 jaar.
 Inschrijving in principe alleen mogelijk voor equipes van 2 ruiters.
3.2. Kleding
 Kleding moet correct en toepasselijk zijn;
 Tijdens de gehele wedstrijd is het dragen van een goedgekeurde
veiligheidshelm (conform EN1384/VG1) verplicht wanneer de ruiter op het
paard zit;
3.3 Optoming
 De keuze van zadel (incl. beugels) en hoofdstel (incl. teugels) is vrij, mits
deze voldoende veilig zijn, dit ter beoordeling van de supervisor en/of
organisator.
 Alle soorten stijgbeugels zijn toegestaan nadien schoeisel met een hak van
tenminste 12 mm wordt gedragen. Indien dit niet het geval is moet een
gesloten stijgbeugel worden gebruikt, zodanig dat de voet niet door de
stijgbeugel kan schieten.
 Als hulpteugels is alleen de glijdende martingaal toegestaan, waarbij deze
het paard niet mag belemmeren in de natuurlijke beweging en balans.

4.Uitvoering Track Trail
4.1. Algemeen
Algemene voorwaarden Track Trail:
1.
2.
3.
4.

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

4.2. Omschrijving van de Track Trail
Route
1. Afstand: 15- 20 kilometer.
2. De route dient zelf ingetekend te worden van een moederkaart.
3. Er is een maximale rijtijd, welke afhankelijk is van de totale lengte van de
route (gemiddeld ongeveer 5 km/u).
4. Ongeveer halverwege is een pauze (lunch zelf mee nemen).
5. Voor de Track Trail is toestemming verkregen van grondbezitters waar
de rit gehouden wordt.
Onderdelen
Ten minste 8 bemande opdrachten per Track Trail met de volgende
categorieën:
o Behendigheid en Techniek (al dan niet samen met je maatje).
o Tactiek (coördinaten zoeken, beesten zoeken in het bos, enz., van
alles waarbij je een tactiek nodig hebt).
o Snelheidsspelen.
o Minimaal 1 traject op snelheid (zoals in de POR van de basis-TREC).
o Gedurende de route dient naar ‘bakens’ gezocht te worden.
Beoordeling
1.
2.
3.
4.
5.

De beoordeling van de opdrachten moet eenvoudig en duidelijk zijn
Per opdracht kan men maximaal 20 punten scoren.
De opdrachten en/of hindernissen krijgen deelnemers ongeveer
een week voor de betreffende Track Trail toegezonden per mail.
Beoordeling is aan de hand van de beschreven uitvoering.
Voor gevaarlijk rijden en brutaliteit krijgt men ook minpunten.

5.Ingangsdatum

Dit reglement valt onder de NHAV en treedt in werking vanaf 1 februari 2016.

