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Algemene Bepalingen  

1. Dit reglement is vastgesteld door de Ledenraad van het NSIJP conform artikel 19 lid 1 van de 
statuten van de vereniging.  

2. Dit wedstrijdreglement is geldig voor alle in Nederland door het NSIJP erkende wedstrijden.  

3. Dit reglement is geldig vanaf het eerste moment dat de ruiter en/of zijn paard arriveert op het 

wedstrijdterrein tot het moment dat de ruiter en/of zijn paard het wedstrijdterrein gedurende 
het evenement voor de laatste maal verlaat. De regels zijn geldig op het gehele wedstrijdterrein.  

4. De ruiter is ten alle tijde verantwoordelijk voor het paard waarmee hij/zij deelneemt.  

5. Voor Nederlandse wedstrijden gelden de regels van de op dat moment geldige FEIF Rules and 
Regulations (de reglementen van de internationale federatie van verenigingen voor IJslandse 

paarden FEIF). In dit Nederlands Wedstrijdreglement zijn uitsluitend aanvullende bepalingen op 
genomen.  

 
Toegelaten paarden  

6. Aan Nederlandse wedstrijden voor IJslandse paarden mag alleen deelgenomen worden met 
paarden die zijn ingeschreven in WorldFengur.  

7. Bij alle wedstrijden die onder auspiciën van het NSIJP plaatsvinden kunnen alleen paarden 

deelnemen die volgens de wettelijke regels1 juist geregistreerd staan.  

Bij genoemde wedstrijden kan controle op correcte registratie plaatsvinden. Bij 

geconstateerde onjuiste registratie volgt uitsluiting van de wedstrijd c.q. verwijdering uit de 

wedstrijduitslag. 

8. Paarden dienen gezond te zijn en ingeënt volgens de dan geldende FEIF regels. Deze zijn te 
vinden op de FEIF website www.feif.org.  

 
Arbitraire en disciplinaire maatregelen Arbitraire en disciplinaire maatregelen met betrekking tot 

ruiters zijn geregeld in de FEIF Rules and Regulations.  
9. In afwijking van de internationale regels is de Commissie van Beroep bij Nederlandse 

wedstrijden als volgt samengesteld:  

• De wedstrijdleider of diens vertegenwoordiger  

• De voorzitter van de jury  

• De ter plaatse bevoegde vertegenwoordiger van de sportcommissie  

• Twee ruiters die door middel van loting uit de deelnemerslijst vóór aanvang van de 
wedstrijd zijn aangewezen. Deze ruiters dienen minimaal 18 jaar oud te zijn en in te 
stemmen met hun aanwijzing.  

 

Kleding  

10. In de uitvoeringsregeling Kleding wordt omschreven wat passende kleding is voor de 
verschillende klassen.  

 
  

 

1  Betreft regels met betrekking tot I&R (Identificatie & Registatie) zie hiervoor de site van de NVWA  

http://www.feif.org/
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Soorten wedstrijden  

11. Om als NSIJP wedstrijd te kunnen worden erkend dient deze – vooraf – schriftelijk te 
worden aangevraagd bij de Sportcommissaris. De eisen voor erkenning zijn opgenomen in de 
Uitvoeringsregeling Wedstrijdindeling.  
Het NSIJP onderscheidt de volgende soorten wedstrijden  

a) Categorie 1: Basis wedstrijd  
b) Categorie 2: Sportwedstrijd (bijv. indoor)  
c) Categorie 3: Kwalificatiewedstrijd  

d) Categorie 4: Selectiewedstrijd  
e) Categorie 5: Nederlandse Kampioenschappen (NK)  
f) World Ranking wedstrijd  

g) Gæðingakeppni  

 

Sportklassen  

12. De volgende klassen worden onderscheiden:  

a) Sportklasse A  

b) Sportklasse B  

c) Sportklasse C  

d) Sportklasse D / Lichte klasse  

e) Jeugdklasse  

Een lijst van proeven per klasse is, voor zover de FEIF Rules and Regulations daar niet al in 

voorzien, opgenomen in de Uitvoeringsregeling Wedstrijden.  

Leeftijdsklassen  

13. Indien in een wedstrijd onderscheid gemaakt wordt tussen jeugd en volwassenen, dan geldt het 

volgende:  

a. Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 6 jaar zijn of worden en gedurende 

het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 15 jaar, zijn verplicht in de Jeugdklasse 

te starten.  

b. Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 16 jaar zijn of worden en gedurende 

het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 21 jaar, mogen kiezen tussen deelname 
in de jeugdklasse of de volwassenenklasse. Deze keuze geldt per wedstrijd voor alle 

paarden waarmee de ruiter start.  

c. Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 19 jaar zijn of worden en gedurende 
het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 21 jaar, worden Young Riders 

genoemd.  

14. Voor de jeugdklassen wordt de volgende indeling gehanteerd.  

a. Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 6 jaar zijn of worden en gedurende 
het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 10 jaar,  

b. Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 11 jaar zijn of worden en gedurende 

het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 13 jaar,  

c. Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 14 jaar zijn of worden en gedurende 
het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 17 jaar,  

d. Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 18 jaar zijn of worden en gedurende 
het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 21 jaar.  
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Wedstrijdorganisatoren mogen deze klassen eventueel bij elkaar voegen, mits zij dit bij 
uitschrijven van de wedstrijd hebben aangekondigd – inclusief hoe dit gaat gebeuren, en 

dit bij publicatie van de startlijsten kenbaar maken.  
 

Startgerechtigd  

15. Toegelaten combinaties zijn startgerechtigd:  

a) In de Sportklasse A de combinaties die ten minste eenmaal de kwalificatiedrempel (zoals 
omschreven in uitvoeringsregeling kwalificatie) hebben behaald.  

b) In alle overige proeven zijn alle combinaties startgerechtigd voor zover zij in het lopende  

kalenderjaar nog niet tweemaal de kwalificatiedrempel voor de Sportklasse A hebben 
behaald.  

c) In de overige proeven is het door middel van de prestatieklassen mogelijk om voor 

wedstrijdorganisaties onderscheid te maken in de startgerechtigheid van combinaties.   

 

Prestatieklasse  

16. Binnen de uitgeschreven proeven worden de combinaties ingedeeld in prestatieklassen.  
Dit is uitgewerkt in de uitvoeringsregeling Prestatieklassen.  

 

Kwalificatie  

17. Om voor deelname in de ovaalbaanproeven van de Sportklasse A in aanmerking te komen 
dienen ruiters zich te kwalificeren.  

a) De punten kunnen worden behaald per combinatie per proef, in de selecties van de Sport B 

of A.  
b) De kwalificatiedrempel per prestatieklasse wordt 1x per 2 jaar vastgesteld door het bestuur 

op voordracht van de sportcommissie. Vaststelling geschiedt aan het begin van een niet-WK 
jaar.  

c) Een combinatie kan de kwalificatiedrempel behalen op:  

1. Alle voor kwalificatie goedgekeurde wedstrijden/wedstrijdonderdelen in Nederland, te 

weten de wedstrijden genoemd in artikel 11, onder c t/m f.  
2. Alle WorldRanking wedstrijden in het buitenland. De ruiter dient in dit geval zelf aan te 

tonen dat hij/zij de kwalificatiedrempel heeft behaald (nader uitgewerkt in de 
Uitvoeringsregeling kwalificatie).  

d) In het uitvoeringsreglement staan de voorwaarden. 
 

Nederlandse Kampioenschappen  

18. Jaarlijks organiseert het NSIJP of een door het NSIJP aan te wijzen wedstrijdorganisatie een 
meerdaagse wedstrijd waarbij in een aantal wedstrijdonderdelen en klassementen de titel 
"Nederlands Kampioen" kan worden behaald.  
a) Voor deelname aan deze wedstrijd geldt dat de deelnemers ten minste 16 jaar zijn of 

worden in het lopende kalenderjaar.  Uitzonderingen worden gemaakt voor de Sportklasse 

A, hierin zijn ook ruiters die nog geen 16 jaar oud zijn of worden startgerechtigd.  

b) De titel Nederlands Kampioen kan worden behaald:  

a. In alle proeven en het viergangen- en vijfgangenklassement van de Sportklasse A;  

b. In alle proeven en het viergangen- en vijfgangenklassement van de Sportklasse B;  

c. In de proeven van de Sportklasse C;  

d. In de Jeugdklasse, indien er dat jaar geen apart Jeugd NK wordt uitgeschreven, zie 
verder artikel 20.  
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19. Op het jaarlijks uit te schrijven Nederlands Kampioenschap worden ten minste alle 
proeven uit de Sportklasse A & B uitgeschreven, alsmede de proeven uit de Jeugdklasse 

tenzij er voor de jeugd in dat jaar een apart Nederlands Jeugdkampioenschap wordt 
uitgeschreven. Het blijft mogelijk om op Nederlandse Kampioenschappen ook andere proeven 
uit te schrijven maar in deze proeven kan, behoudens in de Sportklasse C, geen titel Nederlands 
Kampioen worden behaald.  

20. Indien er een apart Nederlands Jeugdkampioenschap wordt uitgeschreven dan zal dit 

georganiseerd worden volgens de dan geldende regels van de FEIF voor de organisatie van de 
FEIF YouthCup, en zal er in alle onderdelen van deze wedstrijd de titel Nederlands Kampioen 
kunnen worden behaald.  
Daarnaast worden alle sport A-proeven uitgeschreven.  

In jaren waarin selectie voor de YC niet aan de orde is zal in overleg tussen wedstrijdorganisatie,  

sportcommissie en jeugdcommissie worden bepaald welke proeven er worden uitgeschreven.  

21. Het Bestuur van het NSIJP kan kwalificatie-eisen vaststellen voor deelname aan de Nederlandse 

Kampioenschappen. Deze kwalificatie-eisen worden door het Bestuur op voordracht van de 

sportcommissie vastgesteld en worden gepubliceerd vóór 1 april van het desbetreffende jaar.  

22. Nederlands Kampioen kan slechts worden díe combinatie waarvan de ruiter aan één van de 
volgende voorwaarden voldoet:  

a) Het hebben van de Nederlandse nationaliteit;  

b) Het minimaal een jaar voorafgaande aan het evenement ingeschreven zijn in de 

Gemeentelijke Basisadministratie van een Nederlandse gemeente;  

c) Het op een andere wijze voldoende binding hebben met Nederland, dit ter beoordeling van 
het bestuur van het NSIJP. Degenen die voor deze voorwaarde in aanmerking wensen te 
komen, dienen dit aan het bestuur kenbaar te maken uiterlijk 1 week voor de Nederlandse 

Kampioenschappen. Het bestuur dient zijn besluit vóór aanvang van de Nederlandse 
Kampioenschappen aan de deelnemers bekend te maken.  

23. Op de Nederlandse Kampioenschappen wordt in de ovaalbaanproeven altijd een B-finale 

(plaatsen 6 t/m 10) verreden wanneer er 25 of meer combinaties in de proef zijn gestart. Bij 

minder starts is de organisatie vrij om te beslissen of er wel of geen B- finale wordt 
uitgeschreven.  

24. Bij drie of minder deelnemers aan een proef komt de titel Nederlands Kampioen voor die proef 
te vervallen. Het is aan de organisatie om te besluiten of de proef wel doorgang vindt of niet. Dit 

geldt zowel voor de NK als het Jeugd NK.  
 

Selectie voor de WK  

25. Ten behoeve van de deelname aan de Wereld Kampioenschappen, die onder supervisie van de 

FEIF om de twee jaar worden georganiseerd, stelt het NSIJP een equipe samen.  

a) De samenstelling van de equipe wordt bepaald aan de hand van een door het bestuur, op 
advies van de sportcommissie, vast te stellen selectieprocedure.  

b) Door het bestuur wordt ten behoeve van de coördinatie van de activiteiten, die met de 

uitzending gemoeid zijn, een Chef de Mission aangesteld.  

c) Ten behoeve van deelname aan de Wereld Kampioenschappen kunnen slechts combinaties 
worden geselecteerd, waarvan de ruiter voldoet aan de door de FEIF gestelde eisen.  

d) De meerderheid van de volwassen equipeleden en de meerderheid van de Young Riders 

dient de Nederlandse nationaliteit te hebben (meerderheid is de helft plus 1).  
 

Deelname aan de FEIF YouthCup.  
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26. Het bestuur stelt elke twee jaar een selectieprocedure vast voor de FEIF YouthCup, na 
voorafgaand overleg met de sportcommissie en de jeugdcommissie. Deze 

selectieprocedure wordt voor 1 januari van het Youth Cup jaar op de website van het NSIJP 
geplaatst. Voor de toelating van ruiters gelden dezelfde regels als voor het in aanmerking komen 
voor de Nederlandse titel (artikel 22) en conform FEIF sport nationaliteit.  

 

 

Deelname aan overige internationale evenementen  

27. Voor deelname aan de Midden Europese Kampioenschappen of andere wedstrijden waarvoor 

Nederland ruiters uitzendt, stelt het bestuur telkens een selectieprocedure vast op voordracht 
van de Sportcommissie, met inachtneming van het geformuleerde ten aanzien van toegelaten 

ruiters zoals in art 22.2 en 22.3 vastgelegd. Tevens kunnen ook ruiters uitgezonden worden die 
op een andere wijze een voldoende binding hebben met Nederland, dit ter beoordeling van het 
NSIJP bestuur. Degenen die hiervoor in aanmerking wensen te komen, dienen dit vóór 1 april van 

het jaar waarin het evenement plaatsvindt kenbaar te maken aan het bestuur (conform FEIF 
sportnationaliteit), tenzij dienaangaande in de selectieprocedure andere termijnen zijn 

opgenomen.  

 

Startnummers  

28. Het is verplicht tijdens een wedstrijd het voor die wedstrijd geldende startnummer zichtbaar te 

dragen.  

 

Slotbepaling  

29. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist in hoogste instantie het bestuur van het 

NSIJP  

 


