Reglementswijzigingen Algemeenwedstrijd Reglement per 13 augustus 2020

DE BAANVOORZIENINGEN
ALGEMEEN
Artikel 3
II
De
keuring
c.q.
herkeuring
van
banen
geschiedt
door
drie
functionarissen, namelijk een vertegenwoordiger van de N.D.R., een
Bestuurslid
van
de
desbetreffende
baanorganisatie
en
een
vertegenwoordiger
van
de
erkende
organisatie
van
drafen
rensportprofessionals. De besluitvorming naar aanleiding van de
rapportage van de keuringscommissie ligt uitsluitend bij de N.D.R.
a) De keuring van een grasbaan zal plaatsvinden op de dag voor de
koersdatum. Mocht er op voornoemd tijdstip twijfel zijn over de
geschiktheid van o.a. de ondergrond dan kan er een herkeuring,
tot uiterlijk 2 uur voor aanvang aangifte paarden, op de dag van
de koers, plaatsvinden.

INRICHTING EN UITRUSTING
Artikel 4
I
De N.D.R. is gerechtigd ten behoeve van de ondergrond, inrichting en
uitrusting van het terrein waar wedstrijden worden gehouden, al die
voorschriften uit te vaardigen, die zij nodig oordeelt voor het in
overeenstemming met de doelstelling functioneren van de draf- en
rensport.
De beoordeling hiervan berust geheel bij de N.D.R.

DE INSCHRIJVINGEN EN VOOR-AANGIFTEN
Artikel 41
III
Wanneer vaststaat dat een ingeschreven paard, of een paard waarvoor in
een OB-1 koers of klassieke koers voor-aangifte is gedaan, ten onrechte
niet in de publicatie is opgenomen, kan alsnog een rectificatie worden
aangebracht, uiterlijk tot het moment waarop de aangifte van de
paarden op de wedstrijddag sluit, mits de uitschrijving van de
desbetreffende wedstrijd zich daartegen niet verzet.

Reglementswijzigingen Drafsportwedstrijd Reglement per 6 augustus 2020

DE HULPMIDDELEN EN HET MATERIAAL
Artikel 3
IV
In draverijen mogen zwepen gebruikt worden met inachtneming van het
bepaalde in artikel 36, lid I tot en met lid III. De zweep dient zwart
te zijn.
De lengte, inclusief de slag van maximaal 8 cm, mag niet meer dan
125 cm bedragen.
VI
b.
Het gebruik van spatborden op de sulky of speedcar is verplicht
van 1 november tot 1 maart. Indien buiten voornoemde periode de
weers- en of baanomstandigheden zodanig zijn dat het koersen
met een sulky of speedcar, die niet voorzien is van spatborden
onverantwoordelijk is, kan het dienstdoende comité (gaande de
meeting) besluiten alle deelnemers te verplichten om met
spatborden op de sulky of speedcar deel te nemen aan de
koersen.

XI

Het deelnemen aan draverijen is voor twee- en vanaf 1 januari 2021,
voor driejarige paarden uitsluitend toegestaan indien de paarden van
ijzers zijn voorzien. Bij overtreding van deze bepaling wordt, naast
de diskwalificatie van betreffende combinatie, de trainer van het
paard hiervoor bestraft.
Een hoef die voor meer dan de helft bedekt is door lichaamsvreemd
materiaal, wordt beschouwd als zijnde te zijn beslagen. Een
uitzondering hierop zijn harsachtige hoefverstevigingen (of
vergelijkbare producten). Indien dit zonder hoefnagels is
aangebracht, wordt dit beschouwd als zijnde zonder ijzers.

DE PLAATSING AAN DE START
Artikel 26
IV
Ingeval komt vast te staan dat, bij het verwerken van de gegevens van
de voor-aangifte van een OB-1 koers of klassieke koers, een paard
wegens een door de N.D.R. begane vergissing niet in de draverij is
opgenomen of een paard niet de juiste plaats aan de start toegewezen
heeft gekregen, wordt dit paard buiten weddenschappen op de hoogste
startpositie toegevoegd.

HET GEDRAG TIJDENS DE DRAVERIJ
Artikel 36
I
Het gebruik van de zweep is alleen toegestaan voor correctie en enkele
aansporingen van het paard. Beide handen van de rijder moeten daarbij
aan de afzonderlijke leidsels blijven om het paard richting te geven.
Elke andere vorm van gebruik is verboden. Onder het geven van
aansporingen wordt verstaan het op rustige wijze in voorwaartse
richting bewegen van de zweep. Bij het meevoeren en aansporen mag de
zweep niet buiten de aanspanning worden gebracht. Het is verboden:
a.
het paard gedurende de koers meer dan viermaal licht aan te
sporen.
b.
in zijwaartse richting aan te sporen;
c.
met beide leidsels in één hand aan te sporen;
d.
slaande
bewegingen
te
maken
op
nummerdek,
sulkybomen,
harnachement en wielbeschermers;
e.
de achterkant van de zweep te gebruiken;
f.
het paard met de zweep te prikken;
g.
met een slaande beweging de zweep van onder naar boven te halen;
h.
op iedere andere wijze de zweep te hanteren, waaronder het slaan
vanachter uit de schouder, waarbij de hand boven de schouder
uitkomt.
i.
zweep tussen de benen van het paard heen en weer bewegen.
Voor zover van toepassing zijn de verbodsbepalingen eveneens van
kracht tijdens de gehele wedstrijddag.
III
Bij het meevoeren van de zweep mag deze niet in zijwaartse richting,
noch in achterwaartse richting worden gehouden c.q. gehanteerd.
Wanneer door foutief hanteren c.q. houden van de zweep nadeel ontstaat
voor een andere deelnemer en de rijder opzet of grove nalatigheid
wordt verweten, wordt het paard uitgeschakeld en de rijder gestraft.

