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Opgave wedstrijden:
Je kunt je opgeven om aan een wedstrijd deel te nemen via de site van de EPC. Opgave 
kan uiterlijk tot het door het bestuur vastgestelde datum. Opgaves die te laat binnen 
komen zijn niet meer zeker van deelname. Bij je opgave geef je 3 voorkeur pony’s op, 
uiteraard zullen wij zoveel mogelijk proberen rekening te houden met je opgave. Echter in 
het belang van de dieren (teveel opgaves op een bepaalde pony) kunnen wij hier gaan naar 
je tweede op derde opgave. 

Publicatie startlijsten:
Minimaal één week voor aanvang van de wedstrijd staan de starlijsten (volgorde van 
rijden) op de site vermeldt, ook hangen deze dan op het prikbord van de manege.

Afzeggen:
Heb jij je eenmaal opgegeven dan ben je verplicht deel te nemen aan de wedstrijd. 
Uitgezonderd leden die ziek zijn of een geldige reden hebben aangegeven bij een van de 
bestuursleden. Blijf nooit zomaar weg want dan ben je het inschrijfgeld verschuldigd.

Aanwezig zijn: 
Elke deelnemer dient minimaal één uur voor de start van zijn groep aanwezig te zijn. 
Je meldt je bij het wedstrijdsecretariaat in de kantine, daar ontvang je na betaling 
van het inschrijfgeld de startkaart. Het startbewijs lever je in bij de ringmeester die 
staat meestal bij de ingang van de manege. Daarna wordt er gepoetst, opgezadeld en 
losgereden. Losrijden gebeurt onder begeleiding van een instructeur. Op een rustige en 
verantwoordelijke manier wordt de pony voorbereidt voor de wedstrijd. Na de wedstrijd 
dien je met de pony aan de hand uit te stappen. Je verzorgt hem daarna en je ruimt je 
eigen poetsplek op.

Clubkleding:
Elke deelnemer is verplicht te starten in clubkleding en een veiligheidscap. Clubkleding 
bestaat uit:
 • zwarte rijlaarzen (netjes opgepoetst)
 • zwarte rijbroek
 • rode EPC trui met witte col (bij heet weer mag er ook gereden worden in de 
  witte EPC polo)
 • zwarte veiligheid cap (zie voor goedgekeurde nummer de EPC site) 
 • witte handschoenen bij dressuur
 • lange haren dienen vast gemaakt te worden d.m.v. een vlecht, staart of knot



Toegestane hulpmiddelen: 
 • rijzweep met een maximale lengte van 75 cm.
 • Borsttuig en staartriem
Verboden hulpmiddelen:
 • Sporen zijn niet toegestaan
 • Alle soorten hulpteugels, zoals bijzetteugels, slofteugels etc. (tenzij instructeur  
  anders beslist)
 • Bij dressuur en springen is het verboden te rijden met bandages, pijpkousjes,  
  peesbeschermers, strijklappen etc.

De winstpunten-telling
Om over te kunnen gaan naar een volgende groep moet je onderstaande winstpunten 
halen. Winstpunten kun je alleen behalen met dressuurwedstrijden, hoe dit werkt lees je 
hieronder.

Alle dressuurproeven hebben 30 onderdelen, deze worden per onderdeel beloont met een 
cijfer.
Gemiddeld een 6          1 winstpunt          -dus 180 of meer punten
Gemiddeld een 6.5       2 winstpunten     -dus 195 of meer punten
Gemiddeld een 7          3 winstpunten     -dus 210 of meer punten

Overgang naar een hogere groep:
Alle overgangen naar een nieuwe groep vinden plaats na de seizoen afsluiting.
Bij 3 of 4 winstpunten moet je een groep hoger.
Bij 5 of 6 winstpunten moet je twee groepen hoger.

Clubkampioenschappen
Hoe wordt je clubkampioen in een bepaalde groep?
Om mee te kunnen dingen voor het clubkampioenschap moet je minimaal 2 dressuur 
wedstrijden hebben gereden(één binnen wedstrijd en één buitenwedstrijd) Tevens moet je 
ook twee springwedstrijden hebben mee gereden.(hiervoor geldt ook één binnen wedstrijd 
en één buitenwedstrijd) Komt het voor dat de weersomstandigheden het niet toelaten dat 
er buiten gereden kan worden, dan gelden de twee beste resultaten, zowel van dressuur 
als springen.
Rijd je alle wedstrijden mee dan geldt voor de binnen wedstrijd het beste resultaat.
Resultaten worden nauwkeurig bij gehouden door het wedstrijdsecretariaat.
Mochten er twee personen van een bepaalde groep kans maken om clubkampioen te 
worden, dus ze hebben hetzelfde aantal punten……LET OP dan is de kandidaat met 
het beste resultaat van de buitenwedstrijd (ook al wordt deze binnen gereden door 
weersomstandigheden)de clubkampioen.



Rijden met handicap
Als er minder dan 3 deelnemers van een bepaalde groep zich hebben opgegeven, dan 
zal het bestuur besluiten om deze deelnemers mee te laten dingen in de prijzen van een 
hogere of lagere groep. Mochten deze deelnemers uit een hogere groep komen, dan 
wordt door de jury extra gelet op de puntentelling (uiteraard rijden deze deelnemers al 
een zwaardere dressuurproef). Mochten de deelnemers uit een lagere groep komen, dan 
gelden bovenstaande regels precies andersom.

Prijsuitreiking
 • Het bestuur beslist waar en wanneer de prijsuitreiking plaatsvind. Dit zal tijdig  
  aan de deelnemers worden verteld. 
 • Deelnemers moeten tijdens de prijsuitreiking in clubkleding aanwezig zijn.   
 • Voor de laatste prijsuitreiking worden eerst alle hindernissen opgeruimd.  
  Alle aanwezige leden helpen hierbij en natuurlijk mogen aanwezige ouders ook  
  behulpzaam zijn.

De rozetten

Clubkampioen    Rozet in de nationale driekleur
Eerste plaats    Oranje rozet
Tweede plaats    Rode rozet
Derde plaats    Witte rozet 
Vierde plaats    Blauwe rozet
Vijfde plaats    Groene rozet
Zesde plaats    Paarse rozet
Zevende en volgende plaats  Roze rozet


