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   Reglement Ringsteken                       01-04-2020 

Dit reglement is onlosmakelijk verbonden met het Algemeen Reglement NVTG en heeft als doel 

om een ringsteekwedstrijd te kunnen laten meetellen als selectiewedstrijd voor een NK 

ringsteken. 
1.Algemeen 

 

1. Verwisseling van het aantal paarden en/of veranderen van rijtuig, harnachement en/of kleding 

tijdens de wedstrijd is niet toegestaan.  

2. Het is niet toegestaan om de bezetting (personen) op enigerlei wijze te veranderen, behoudens bij 

calamiteiten, uitsluitend naar oordeel van de jury.  

3. Het dragen van regenkleding is zonder restrictie toegestaan, mits de weersomstandigheden dit 

rechtvaardigen. Dit dient dan regenkleding te zijn, bij voorkeur passend bij de stijl van de aanspan-

ning.  

2. Indeling in rubrieken. 

 
1. De aanspanningen in de categorieën 1. authentiek en 2. Replica’s worden bij ringsteekwedstrijden 

samengevoegd tot de categorie : traditionele aanspanningen. 

2. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen paarden en pony’s. 

 

3.  De Wedstrijd. 

 

1. De wedstrijd zal bestaan uit het rijden van een afgezet parcours op straat waar punten zijn aange-

bracht waar ringen in hangen welke vanaf de aanspanning met een lans, sabel, pistool of ander 

voorwerp moeten worden gestoken. 

2. Het parcours dient gereden te worden in een tempo van min 12 km/h, galop is niet toegestaan. 

Wanneer men te langzaam rijdt of te veel in galop gaat kunnen er stafpunten worden toegekend.  

3. De steker mag niet staan of half staand tegen de rugleuning aan hangen maar moet duidelijk zitten. 

Een extra bokkussen is toegestaan.  

4. De jury heeft de leiding van de wedstrijd. Zij is bevoegd punten af te trekken, indien naar haar 

oordeel bepaalde deelnemers geheel of gedeeltelijke een te lage snelheid hebben aangehouden of 

sommige ringen niet op de juiste wijze hebben gestoken. Bij blijvend verschil van mening hierom-

trent is het oordeel van de jury beslissend.  

5. De wedstrijd vind plaats op één dag of dagdeel. De wedstrijd dient altijd voor zonsondergang te zijn 

verreden. 

4. Puntentelling. 

 
1. De puntentelling is gebaseerd op het wedstrijdreglement van de organiserende vereniging.  

2. Op basis van de eindklassering kunnen plaatsingspunten worden behaald, te weten de 1ste plaats 

behaalt 10 punten, de 2de plaats 9 punten, de 3de plaats 8 punten etc., Zodat alleen de 10 eerst ge-

plaatsten deelnemers in aanmerking komen voor plaatsingspunten. 

3. Om aan het NK deel te kunnen nemen dient men minimaal 2 maal deel te hebben genomen aan 

een selectiewedstrijd. De 2 beste scores van alle verreden wedstrijden zullen meetellen voor het 

vaststellen van de selectie voor het NK. 

4. Voor de selectie voor deelname aan het NK zullen de 30 combinaties met het hoogst behaalde 

aantal plaatsingspunten worden uitgenodigd. 

       

5. Protocollijst ringsteekwedstrijden 

 

1. De scorelijst dient vooraf door de organisatie te zijn ingevuld met de gegevens van de deelnemers 

aan de wedstrijd. Organisaties mogen hun eigen scorelijsten gebruiken. 

2. Juryleden moeten tijdens elke ronde de behaalde punten en evt. toegekende strafpunten noteren. 

3. De toegekende strafpunten worden na het rijden van de betreffende ronde van het totaal behaalde 

aantal punten in die ronde afgetrokken. 
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6. Wedstrijdsecretariaat. 
 

1. Na afloop van de wedstrijd overhandigen de juryleden de scorelijst, ná deze te hebben onderte-

kend, aan de organisatie. De organisatie zal de behaalde scores verwerken en vermelden op de 

totaaluitslagenlijst (Bijlage 1). 

2. De startlijst en het origineel van de scorelijst en de totaaluitslagenlijst worden zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk binnen drie (3) dagen na dato door de organiserende vereniging/stichting toegezonden 

aan het secretariaat van de NVTG. De naam en het volledige adres en telefoonnummer alsmede 

het type rijtuig met evt. het bouwjaar, de rubriek, het aantal paarden/pony’s en hun ras, van de 

deelnemers worden door de organisatie vooraf op alle lijsten volledig ingevuld. 

3. De organiserende vereniging/stichting behoudt een afschrift van de totaaluitslagenlijst en de 

scorelijst en draagt zorg voor archivering. 

4. Juryleden dienen tot tenminste een half uur na uitreiking van de scorelijst ter beschikking van de 

deelnemers te blijven voor het eventueel beantwoorden van vragen m.b.t. behaalde scores.  

 

7. Recht van beklag. 
 

1. Deelnemers die zich bezwaard voelen n.a.v. deelname aan een ringsteekwedstrijd hebben het recht 

dit (uitsluitend schriftelijk, of per E-mail) kenbaar te maken. De deelnemer[ster) dient zijn/haar be-

zwaarschrift binnen 7 dagen na de wedstrijd (datum poststempel/maildatum) te zenden aan zowel 

het bestuur van de betreffende organiserende vereniging of stichting als aan het secretariaat van de 

NVTG.  

2. Het bezwaar kan niet gaan over de toegekende scores tijdens de wedstrijd. 

3. Ná het genoemde tijdstip zullen bezwaarschriften niet meer als zodanig in behandeling worden 

genomen. 

8. Administratieve bescheiden. 
 

1. Alle benodigde documenten ten behoeve van een ringsteekwedstrijd dienen door de zorg van de 

organiserende vereniging/stichting tijdig uit dit reglement te worden gekopieerd, zodat de door de 

vereniging/stichting aan te wijzen juryleden en/of secretarissen/secretaresses voldoende lijsten, 

naar rato van het aantal te beoordelen aanspanningen ter beschikking hebben, alsmede enkele re-

serve exemplaren.  

 

9. Geldigheid van een ringsteekwedstrijd als selectiewedstrijd voor het NK. 

 
1. Indien naar het oordeel van de NVTG c.q. de betreffende juryleden blijkt dat niet is voldaan aan de 

in dit reglement gestelde bepalingen, kan de NVTG, de geldigheid van een wedstrijd als selectie 

voor het NK vervallen verklaren. 

Een jurylid is gerechtigd niet te beoordelen indien naar zijn/haar overtuiging ter plaatse onvoldoende 

uitvoering gegeven kan worden aan de beoordeling.  Een beslissende stem hierin heeft de voorzit-

ter van de jury.  

10. Overige bepalingen. 

 

1. Alle in dit reglement genoemde bedragen berusten op prijspeil 2020. 

2. In alle gevallen waarin niet of niet volledig in dit reglement is voorzien, beslist het bestuur  van de 

NVTG. 

 

Bijlagen: 

1. Totaaluitslagenlijst ringsteekwedstrijd. 

 

 

 
 


