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Dit reglement is onlosmakelijk verbonden en van toepassing op de volgende reglementen van de NVTG:
-

Het Reglement Adviesmoment
Het Reglement Nederlands Kampioenschap Authentiek Gerij
Het Reglement Concours Traditionele Aanspanningen
Het Reglement Concours Traditionele Aanspanningen Plus
Het Reglement Ringsteekwedstrijden
Het Reglement Nederlands Kampioenschap Ringsteken

d.d. 01-04-2020
d.d. 01-04-2020
d.d. 01-04-2020
d.d. 01-04-2020
d.d. 01-04-2020
d.d. 01-04-2020

Bijlagen:
1. Lijst van Juryleden en Officials.
2 . Deelnemerslijst.
3. Rapportageformulier.
4. Gedragscode voor juryleden en officials.
5. Omschrijving nieuw gebouwd rijtuig.

1. Informatie:
1.

Het doel van de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij (hierna te noemen : NVTG), deelnemers
en de organiserende verenigingen is d.m.v. het organiseren van onder andere adviesmomenten,
ritten met authentiek gerij, Concours Traditionele Aanspanningen (hierna te noemen : CTA), ringsteekwedstrijden Traditionele Aanspanningen (hierna te noemen : RTA) en het Nederlands kampioenschap (hierna te noemen : NK) het in stand houden, de kennis bewaren en vergroten van de
authentieke aanspanningen in zijn oorspronkelijke vorm. Mede hierdoor zal geschiedenis, cultuur en
historie bewaard blijven.

2.

De verenigingen/stichtingen/instellingen kunnen jaarlijks ritten, een CTA of RTA voor authentieke
aanspanningen organiseren welke eventueel door het bestuur van de NVTG als adviesmoment,
CTA of RTA wordt aangemerkt.

3.

De Adviesmomenten zijn ritten waarbij de deelnemers worden beoordeeld door een, door de NVTG
erkende jury bestaande uit 4 personen gedurende de dag.
De CTA is een stilstaande beoordeling door 2, door de NVTG erkende, juryleden welke plaatsvind
voorafgaand aan een rit waarbij de mogelijkheid aanwezig is voor deelnemers om hun (authentieke)
aanspanning presenteren. De door een deelnemer behaalde punten tijdens een CTA worden kenbaar gemaakt op de website www.nvtg.eu
Ringsteekwedstrijden zijn wedstrijden waarbij deelnemers met hun authentieke aanspanning deelnemen en waarbij naast de rijder van de aanspanning nog een persoon aanwezig is die al rijdend
de opgehangen ringen probeert te steken met een lans, sabel, pistool of ander voorwerp waarmee
men de ring probeert te steken.

2. Verantwoordelijkheid:
1.

Na kennisname van de relevante standpunten van zowel rijders als juryleden is het bestuur
gemachtigd tot het wijzigen, aanvullen, bijsturen en vaststellen van het Algemeen reglement en de
Reglementen: Adviesmoment, CTA, NK , RTA en NK Ringsteken.
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3. Uitvoering:
1.

2.

3.

De aanspanningen worden ingedeeld in twee (2) categorieën:
1. Traditioneel gerij
2. Nieuw gerij naar authentiek voorbeeld (Replica’s)
ad. 1. Hier verstaan wij onder: aanspanningen welke authentiek zijn (al of niet gerestaureerd met
geringe restauraties en/of vervangingen welke verricht zijn volgens traditionele methoden).
ad. 2. Dit zijn de aanspanningen welke (nieuw) gemaakt zijn naar authentiek voorbeeld, maar bijvoorbeeld herkenbaar zijn door b.v. schijfremmen, gemaakt met vroeger niet bestaand materiaal,
Niet in verhouding staande tot originele gebouwde rijtuigen, etc.
Als bijlage 5 van dit reglement treft u aan de omschrijving van een nieuwgebouwd rijtuig. De houder
(eigenaar-rijder óf rijder) van een nieuw rijtuig als omschreven in de bijlage is gerechtigd tot deelname aan het klassement in categorie 1.
Beide categorieën worden in rubrieken ingedeeld. Voor de geldende rubrieksindeling wordt
verwezen naar het van toepassing zijnde wedstrijdreglement.

4. Vrijheid van de verenigingen.
1.

2.
3.
4.

De organiserende verenigingen / stichtingen of instellingen staat het vrij om deelnemers uit te
nodigen voor deelname aan het evenement. Indien men een CTA, NK of NK Ringsteken organiseert is men gerechtigd deelnemers uit te nodigen uit de categorieën 1 en 2.
Slechts indien deelnemers uit de categorieën 1 en 2 zich laten beoordelen en de gehele rit uitrijden
of wedstrijd afronden kan men het predicaat CTA of RTA verwerven.
Bij ringsteekwedstrijden zal het om een selectiewedstrijd voor een NK gaan wanneer men dit
reglement hanteert i.c.m. het wedstrijdreglement Ringsteken van de NVTG.
De organiserende vereniging/stichting staat het vrij om prijzen (en bijbehorende rozetten) uit te
reiken naar eigen inzicht.

5. Deelnemers.
1.

2.

Iedere eigenaar-rijder óf rijder van een aanspanning, hierna deelnemer genoemd, kan op basis van
vrijwilligheid deelnemen, mits hij voldoet aan alle wettelijke eisen en W.A. verzekerd is en de paarden/pony’s correct zijn geënt.
De deelnemers (en deelnemende aanspanningen) worden, afhankelijk van het type aanspanning
ingedeeld in categorieën en rubrieken.
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6. Jury.
(De jury wordt geformeerd uit door de NVTG erkende juryleden (zie bijlage 1: Lijst juryleden).
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Om tot een zo groot mogelijke eenheid en juistheid in de beoordeling van een aanspanning te
komen bij een CTA dient de jury te bestaan uit 2 juryleden:
a. Organisaties kunnen een voorkeur aangeven voor één (1) jurylid, hiermee zal bij de definitieve
indeling zoveel mogelijk rekening worden gehouden, mits dit de roulatie van dat betrokken jurylid
niet verstoord.
b. Een jurylid aan te wijzen door de NVTG als afgevaardigde van de NVTG = voorzitter. Bij een
adviesbeoordeling zal de jury bestaan uit vier (4) personen.
De kosten ter zake de in artikel 6.1 van dit reglement genoemde functionarissen komen ten laste
van de organiserende vereniging/stichting. De juryleden zullen reiskostenvergoeding ontvangen
(voor 2020: € 0,19 p.km.) ter plaatse contant te voldoen of voor aanvang van het evenement
overgemaakt. Zij zullen geen "daggeld-vergoeding’’ ontvangen. Indien het een adviesmoment
betreft zullen de kosten terzake de in artikel 6.1 van dit reglement genoemde functionarissen ten
lasten komen van de NVTG.
De organiserende vereniging/stichting dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een (1) maand na
het verzoek om opgave van de evenementen, de datum en vorm van het evenement op te geven,
In het geval van een CTA dient de organisatie de voorkeur voor één jurylid aan te geven, daarna
kan de NVTG de juryleden toewijzen.
Bij het organiseren van een ringsteekwedstrijd is het geen verplichting om door de NVTG erkende
juryleden in te schakelen voor de wedstrijd.
Nieuwe aangemelde evenementen zullen naar het oordeel van het bestuur worden ingedeeld voor
een adviesmoment. Deze zal vier (4) maal per seizoen worden gehouden ter voorbereiding op
het NK. Door de organiserende vereniging/stichting wordt in het geval van een CTA contact
opgenomen met beide juryleden om hen te voorzien van de benodigde informatie in aanloop naar
het evenement. Ingeval de integriteit van een jurylid op enigerlei wijze in twijfel wordt getrokken is
het bestuur van de NVTG bevoegd corrigerend op treden, waartegen geen beroep mogelijk is.
Bij elke CTA die wordt georganiseerd wordt ook een extra jurylid afgevaardigd. Deze heeft als
taak om alle aanwezige deelnemers te beoordelen op de veiligheid en het dierenwelzijn en waar
nodig in overleg met de organisatie en de overige juryleden eventueel in te grijpen.

7. Deelnemerslijst.
1.

2.

3.

De organiserende vereniging/stichting zal een lijst van de deelnemende aanspanningen aanleggen
en deze tijdig (minimaal 5 dagen) van tevoren aan de deelnemers alsmede aan de NVTG bekend
maken.
De deelnemerslijst bij een CTA en NK(zie bijlage 2) dient minimaal te vermelden: Naam,
voorletters en woonplaats van de deelnemer, evenals het eventuele lidmaatschapsnummer van de
NVTG. Het type rijtuig, Categorie en rubriek, ras en aantal paarden/pony’s waarmee wordt deelgenomen en het geplande tijdstip van de presentatie. Indien het een adviesmoment betreft dient de
naam van de deelnemer, evenals het rijtuignummer en het type rijtuig waarmee wordt deelgenomen
vermeld te zijn.
In het geval van een ringsteekwedstrijd zal een lijst van deelnemers en de door hun behaalde
scores na afloop van de wedstrijd door de organisatie van de wedstrijd aan het secretariaat van de
NVTG worden toegezonden.
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8. Presentatiering / Ringmeester.
In het geval van een adviesmoment of ringsteekwedstrijd zal dit artikel komen te vervallen
1.

2.
3.

Een door de organiserende vereniging/stichting aan te wijzen ring-meester draagt er zorg voor dat
de te beoordelen aanspanningen, voorzien van een duidelijk herkenbaar, aan het rijtuig bevestigd
nummer, zich tien (10) minuten voor het tijdstip van de presentatie melden bij een daartoe door de
organiserende vereniging/stichting uitgezette presentatiering met afmetingen van tenminste 20 x 30
meter. De presentatiering heeft bij voorkeur een harde ondergrond i.v.m. de beoordeling van hoeven en het hoefbeslag.
In de ring dient per jurylid een (sta)tafel geplaatst te zijn.
Het maximum aantal te beoordelen aanspanningen per ring bedraagt vijfentwintig (25).
Bij een eventuele overschrijding dient de organisatie z.s.m. vooraf contact op te nemen met de
NVTG.
Bij niet akkoord bevinden door het bestuur van de NVTG dient de organisatie:
a.-Het maximum aantal te beoordelen aanspanningen te houden op vijf en twintig (25) of
b- Een tweede ring in te stellen met twee (2) extra juryleden. In dit geval worden per ring hele categorieën beoordeeld.

9. Afgelasting.
1.

2.
3.

Bij afgelasting van een bij de NVTG aangemeld evenement is de organiserende vereniging/stichting
desondanks gehouden alle uit de aanmelding voortvloeiende financiële en andere verplichtingen
jegens de NVTG en derden onverlet na te komen.
De vereniging is gehouden bij afgelasting zelf de juryleden en deelnemers hier een bericht over te
sturen.
Indien zij dit nalaat of te laat de juryleden daarvan in kennis stelt, dient de organisatie/stichting/vereniging de gemaakte reiskosten van de juryleden te vergoeden op eerste verzoek.

10. Afmelding door de deelnemers.
1.

2.
3.
4.

Een deelnemer die wegens ziekte of ziekte van de paarden verhinderd is om aan een evenement,
waarvoor reeds is aangemeld, deel te nemen dient zich zo spoedig mogelijk van te voren af te melden bij het secretariaat van de organiserende vereniging/stichting.
Bij in gebreke blijven hiervan is de organiserende vereniging/stichting gerechtigd hem/haar een
boete op te leggen van € 35,00. Zij kunnen van deze regel al dan niet gebruik maken.
Uitsluiting van deelname aan twee (2) evenementen waarvoor hij/zij zich zal opgeven of heeft
opgegeven, wordt door de NVTG opgelegd als de boete niet betaald wordt.
De organiserende vereniging/stichting is gehouden een opgelegde boete, evenals namen van alle
niet verschenen rijders onder vermelding van redenen schriftelijk ter kennis van de NVTG te brengen.

11. Jurylid.
1.

2.

3.

Het jurylid welke afgevaardigde is van de NVTG (de voorzitter van de jury bij een Adviesmoment of
CTA) draagt zorg voor een correct verslag van het evenement (bijlage 3 Rapportageformulier) en
ziet toe op het goed functioneren van zowel de jury, het wedstrijdsecretariaat als de organisatie in
het algemeen.
Hij/zij controleert de totaaluitslagenlijsten op volledigheid en correctheid:
*
volledige naam en lidmaatschapsnummer van de deelnemer
*
juiste benaming rijtuig en juiste categorie en rubriek.
Hij/zij ondertekent de totaaluitslagenlijsten mede voor gezien.
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12. Officials en Presentatoren.
1.
2.

De presentator(en) tijdens een evenement dient(en) zich in de uitvoering van zijn/haar taak te
onthouden van negatieve kritiek op de aanspanningen.
Alle aanwezige officials, al dan niet in functie, dienen zich tijdens een evenement, anders dan
tijdens de beoordeling, in het openbaar te onthouden van negatieve kritiek op de aanspanningen.
Zij dienen zich als waardig ambassadeur van de NVTG te gedragen en te handelen volgens bijlage
4 van dit reglement.

13. Overige bepalingen.
1.
2.

Alle in dit reglement genoemde bedragen berusten op prijspeil 2020.
In alle gevallen waarin niet of niet volledig bij het algemeen reglement is voorzien, beslist het
bestuur van de NVTG.
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