Voorwoord

In dit Algemeen Reglement van de Stichting Aangespannen Sport (SAS), verder te noemen
SAS, zijn de zaken geregeld aangaande de aangespannen sport in Nederland. Onder de
reglementen van de SAS participeren de tuigpaardrijders verenigd in de Vereniging van
Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden (VERT), de Vereniging het Friese Tuigpaard (VFT) en
de Verenigde Hackneyrijders in Nederland (VHN). Dit reglement dient in samenhang met het
SAS wedstrijdreglement, het SAS Tuchtreglement en de discipline eigen reglementen te
worden toegepast.
Zaken waarin de SAS reglementen niet voorzien, daarin beslist het bestuur van de SAS. Bij
een bestuursbesluit dient te allen tijde het dierenwelzijn en menselijk welzijn leidend te zijn.
Het bestuur van de SAS wordt gevormd door twee vertegenwoordigers van elke discipline.
Dit betreft van elk disciplinebestuur tenminste één bestuurslid. De tweede vertegenwoordiger
per discipline kan eveneens een bestuurlid zijn, maar mag ook een door het bestuur
aangewezen vertegenwoordiger vanuit de leden zijn. Deze zes bestuursleden kunnen een
vertegenwoordiger vanuit de Concours Uitschrijvende Verenigingen aan het bestuur
toevoegen.
Om met tuigpaarden, Friezen en/of hackney’s aan SAS wedstrijden deel te kunnen nemen,
dient de betreffende rijder en/of eigenaar lid te zijn van de respectievelijke discipline
vereniging.
Waar in deze reglementen gesproken wordt over paard of paarden, dient ook pony of pony’s
gelezen te worden.
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1. Algemene bepalingen
a. Alle zaken die in dit reglement aan de orde komen zijn van toepassing op alle leden
van de drie discipline verenigingen en tevens op alle organisaties die hun wedstrijd
onder auspiciën van de SAS verrijden.
b. Door als rijder deel te nemen aan onder SAS auspiciën georganiseerde wedstrijden of
als rijder of organisator deze (mede) te organiseren, verklaart men zich bekend met de
reglementen, deze te onderschrijven en niet ter discussie te stellen in juridische zin.

c.

d.
e.

f.

g.
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De SAS draagt geen enkele vorm van aansprakelijkheid jegens organisaties van
wedstrijden of evenementen die onder haar auspiciën georganiseerd worden, evenmin
voor deelnemers aan deze wedstrijden en/of evenementen. Juridische en/of financiële
aansprakelijkheid is hier eveneens van uitgesloten.
Deelnemers aan een onder auspiciën van de SAS georganiseerde wedstrijd mogen op
dezelfde dag niet met hetzelfde paard aan een andere ‘externe’ wedstrijd deelnemen.
De inhoud van dit reglement en het wedstrijdreglement wordt jaarlijks voor aanvang
van het wedstrijdseizoen bij meerderheid van stemmen door het SAS bestuur
vastgesteld. Indien de situatie daarom vraagt, kunnen ook tijdens het wedstrijdseizoen
eveneens bij meerderheid van stemmen wijzigingen worden doorgevoerd.
Combinaties die aan SAS wedstrijden deelnemen dienen verzekerd te zijn voor
Wettelijke Aansprakelijkheid. Op verzoek dienen zij hun polisblad die paardensport
dekking bevestigt, te kunnen tonen.
Leden van één der disciplineverenigingen die niet aan zijn/haar financiële
verplichtingen voldaan heeft, is van deelname aan SAS wedstrijden uitgesloten. Indien
van toepassing, is een deelnemer ook bij een andere bij de SAS aangesloten discipline
uitgesloten van deelname als er sprake is van achterstalligheid met betalen.
Het SAS bestuur kan in hoogst uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na schriftelijk
verzoek hiertoe met duidelijke onderbouwing, afwijken van bepalingen in de
reglementen.

2. Algemene bepalingen dierenwelzijn
a. Aan SAS wedstrijden mogen uitsluitend paarden deelnemen die gezond en fit zijn en
waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze in staat zijn deel te nemen aan
een wedstrijd.
b. Paarden die kreupel zijn en/of andere zichtbare of onzichtbare kwalen hebben zijn
uitgesloten van deelname aan SAS wedstrijden.
c. Verdovende- en/of ongeoorloofde middelen voor mens en/of dier zijn verboden. Ook
medicijnen die blessures of andere ongemakken van een paard verbloemen, zijn
eveneens verboden.
d. Op de onder 2. c genoemde zaken kan steekproefsgewijs of bij gerichte verdenking,
door een veterinair gecontroleerd te worden. Rijders zijn verplicht hier hun
medewerking aan te verlenen. Weigering hiervan, zal worden beschouwd als een
overtreding van deze regels. Bij geconstateerd gebruik van onder 2. c bedoelde
middelen of de weigering hierop te kunnen testen, wordt beschouwd als een positieve
test en betekent een doorverwijzing naar de Tuchtcommissie van de SAS. Totdat de
Tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan, is het de rijder verboden het betreffende
paard uit te brengen of uit te laten brengen.
e. Deelnemende paarden dienen qua scholing/opleiding en conditioneel toe te zijn aan de
wedstrijden/klassen waar voor zij zijn aangemeld.
f. In geval waar aan het welzijn van een paard getwijfeld wordt, dient door jury en/of
SAS official(s) altijd ten voordele van het paard besloten te worden. De jury mag om
tot haar oordeel te komen gebruikmaken van een dienstdoende veterinair, maar is
hiertoe niet verplicht.
g. Het welzijn van het paard staat altijd voorop voor de SAS. Financiële of andere
(commerciële) belangen zijn altijd ondergeschikt aan het belang van het paard.
h. Aangaande verzorging, voeding, sociale contacten, vervoer en alle andere zaken
waarmee een paardenhouder/deelnemers te maken heeft, dient het welbevinden van
het paard voorop te staan.

3. Wedstrijden
a. Wedstrijden zijn in twee categorieën ingedeeld: nationaal en regionaal
b. Een organisatie maakt zelf de keuze op welk niveau zij een wedstrijd wil laten
verrijden, mits zij aan een aantal zaken voldoen, zoals deze in het wedstrijdreglement
zijn vermeld.
c. De bodem van het wedstrijdterrein dient qua structuur en bodem geschikt te zijn om
aangespannen rubrieken te kunnen verrijden.
d. Organisaties kunnen via de respectievelijke discipline websites formulieren invullen
om hun vraagprogramma’s in te dienen. Een aanvraag is goedgekeurd, zodra een
organisatie hiervan schriftelijk bericht heeft ontvangen.
e. Voor de minimaal uit te schrijven aantallen rubrieken, zie het meest recente
wedstrijdreglement.
f. In het vraagprogramma dient het te winnen prijzengeld vermeld te worden.
g. Een vraagprogramma dient tenminste vier weken voor de beoogde wedstrijddatum te
zijn ingediend.
h. Bij doubleren of andere redenen kan een aanvraag geweigerd worden. Het streven is
om de wedstrijden zo gelijkmatig mogelijk over het wedstrijdseizoen te spreiden.
i. Voor een organisatie zijn er geen kosten aan verbonden om onder auspiciën van de
SAS een wedstrijd uit te schrijven.
j. Door de Technische commissie van de SAS wordt, al dan niet op voordracht vanuit de
disciplinebesturen, een juryindeling gemaakt. Een organisatie is aan deze namen
gehouden en dient deze juryleden uit te nodigen.
k. Een aantal juryleden is in meerdere disciplines inzetbaar. Het streven is om
economisch in te delen, maar specialistische kennis prevaleert boven alleen het
minimaliseren van het aantal juryleden dat aan een organisatie wordt toegewezen.
l. Tenzij door een organisatie anders bepaald, mag een jurylid zich door één introducé
laten vergezellen in de gastentent dan wel de ruimte waar de juryleden buiten de
wedstrijden verblijven.
m. Indoor wedstrijden en andere organisaties die niet aan (alle) voorwaarden kunnen
voldoen, kunnen toch SAS rubrieken laten verrijden. Deze wedstrijden vallen in de
categorie ‘promotie’. Hierop zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op de
nationale en regionale wedstrijden. Met uitzondering van behaalde klasseringen, deze
worden niet verwerkt in de winstpuntenregistratie.
n. Zowel op nationale als op regionale wedstrijden is tijdens het inrijden voor aanvang
van een rubriek bij toerbeurt één van de juryleden op het inrijterrein aanwezig als
‘steward’. Zijn/haar rol is om toe te zien dat er geen ongeoorloofde handelingen
plaatsvinden of zich andere zaken voordoen welke strijdig zijn met de reglementen of
regels van fatsoen met betrekking tot mens en dier. Bij geconstateerde overtreding kan
deze SAS steward zelfstandig en/of in samenspraak met de andere juryleden cq SAS
vertegenwoordiger het lik op stuk beleid toepassen. Zie hiervoor het
wedstrijdreglement.
o. Wijzigingen in het vraagprogramma zijn alleen mogelijk na overleg met het
betreffende discipline secretariaat.
p. De discipline secretariaten faciliteren het inschrijvingstraject. Circa twee weken voor
de wedstrijddatum stellen zij de organisaties de startlijsten ter beschikking.
q. Bij nationale wedstrijden hebben nationale combinaties voorrang op regionale
combinaties en omgekeerd.
r. Bij een gebrek aan deelname, kunnen de discipline secretariaten in samenspraak met
de organisatie, besluiten twee rubrieken samen te voegen. Bij te grote deelname kan

een rubriek opgesplitst worden in twee afzonderlijke rubrieken met elk een serie
prijzen of beide met de helft van het oorspronkelijke prijzengeld. Zijn deze
mogelijkheden er niet, dan sluit de inschrijving voor betreffende rubriek, op het
moment dat het maximale aantal deelnemers bereikt is. Zoals beschreven bij punt 3. q,
maar mochten na sluiting combinaties zich nog aanmelden voor betreffende rubriek,
dan kan deze combinatie een ingeschreven deelnemer verdringen als deze van een
ander niveau (nationaal dan wel regionaal) is dan waarvoor de wedstrijd is
uitgeschreven. Dit uiteraard alleen als de latere inschrijver wel in zijn of haar niveau
zich inschrijft. Dit uitsluitend met dien verstande, dat dit alleen kan voordat de in het
vraagprogramma vermelde inschrijfdatum is verstreken.
s. Mocht op de wedstrijddag blijken dat aanpassingen van de rubrieken noodzakelijk zijn
of bevorderlijk voor mens en/of dier, dan kan dit uitsluitend in samenspraak met de op
die dag aanwezige secretariaten en in samenspraak met de SAS vertegenwoordiger
en/of juryvoorzitter. Rijders dienen hier tijdig van in kennis gesteld te worden.
t. De wijdstrijdsecretariaten houden de uitslagen bij en sturen deze na afloop door naar
de betreffende discipline vereniging. De disciplineverenigingen houden de
winstpuntenregistratie bij.
u. De wedstrijdorganisatie dient er voor zorg te dragen dat er op het wedstrijdterrein een
dierenarts aanwezig is. Deze kan door deelnemers geconsulteerd worden en/of
officials van informatie/advies voorzien. Aangaande noodzakelijke veterinaire
(be)handelingen is de dierenarts zelfstandig bevoegd. Deze dient de jury op de hoogte
te brengen van zijn/haar bevindingen, maar is niet van hun goedkeuring afhankelijk.
v. Voor deelnemers en bezoekers dient de organisatie voor de aanwezigheid van een
EHBO post zorg te dragen of dient er tenminste een huisarts direct oproepbaar te zijn.
w. De wedstrijdorganisatie dient er voor te zorgen dat, in het meest onfortuinlijke geval,
een gewond of gestorven paard van het wedstrijdterrein afgevoerd kan worden en
buiten de wedstrijdring afgeschermd van dan wel aan het gezicht van het publiek
ontrokken kan worden.
x. Door de SAS kan een dierenarts aangesteld worden om tijdens een evenement dopingof andersoortige controles uit te voeren ter borging van het dierenwelzijn.
y. Een organisatie dient voorzieningen te treffen in geval van ernstig letsel of overlijden
van een paard.
z. Om een gewond paard af te voeren moet geschikt vervoer beschikbaar zijn of op zeer
korte termijn oproepbaar.
aa. In geval van het overlijden van een paard, dient er geschikt materieel beschikbaar te
zijn waarmee deze van het terrein afgehaald kan worden. Tevens moet er materiaal
beschikbaar zijn waarmee een overleden paard afgedekt, dan wel van het publiek
afgeschermd kan worden.
bb. De dood van een paard dient door een bevoegd dierenarts vastgesteld te worden.
cc. De eigenaar/vertegenwoordiger van een ernstig verwond dan wel overleden paard,
blijft zelf verantwoordelijk. Eén en ander dient dan ook in samenspraak met de
eigenaar/vertegenwoordiger van het paard, de dierenarts, organisatie en SAS
vertegenwoordiger/juryvoorzitter, afgehandeld te worden.

4. Juryleden, SAS vertegenwoordiger
a. Inzetbare juryleden zijn door de disciplineverenigingen geselecteerd en geschoold.
b. Per jaar wordt de juryledenlijst vastgesteld.

c. Een jurylid dient te beoordelen conform de specifieke raseigenschappen en een
klassering tot stand te brengen te beginnen met het meest natuurlijk bewegende paard
binnen het gewenste ideaalbeeld. Zie hiervoor de rasspecifieke omschrijving.
d. Juryleden ontvangen van de organisatie een dagvergoeding van € 50,- en eventueel
een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer, tenzij door de organisatie anders
met hen is afgesproken.
e. Op nationale concoursen is steeds iemand van het SAS bestuur aanwezig, welke geen
handhavende taak heeft. De voorzitter van de jury fungeert als SAS
vertegenwoordiger.
f. Op regionale wedstrijden is de voorzitter van de jury eveneens vertegenwoordiger van
de SAS. De voorzitter van de jury wordt op voorhand door de SAS vastgesteld.
g. Bijzonderheden of calamiteiten tijdens een concours, dienen na afloop van de
wedstrijd gerapporteerd te worden aan de Technische commissie van de SAS. Van alle
wedstrijden dient na afloop door de SAS cq juryvoorzitter een beknopt verslag van de
dag ingediend te worden. Ook de overige juryleden mogen een verslag indienen na
afloop, maar dit is op vrijwillige basis.
h. Juryleden met enigerlei connectie met een combinatie kunnen de betreffende rubriek
waarin die combinatie start niet jureren. Zie verder hiervoor het wedstrijdreglement.
i. Indien gewenst, kan een jurylid een toelichting geven op een plaatsing. Een positieve
insteek is hierbij wenselijk.
j. Een rijder mag na afloop van een rubriek, dus als alle combinaties en de jury de baan
verlaten hebben, op gepaste wijze om een toelichting vragen op een plaatsing. Dit kan
bij de voorzitter van de jury. Deze is echter niet verplicht dit verzoek van een rijder in
te willigen. De voorzitter bepaald of en zo ja op welk moment hem of haar een
toelichting gegeven zal worden.
k. Zodra tijdens een wedstrijd blijkt dat een paard niet fit is, bloed aan de mond heeft of
naar de mening van de jury anderszins niet verder aan de wedstrijd deel kan/mag
nemen sommeert deze via de omroeper de combinatie om op te stellen of om de baan
direct te verlaten. Dit kan middels uitsluiting of diskwalificatie. Zie hiervoor verder
het wedstrijdreglement.
l. De jury bepaalt het verloop van de wedstrijd. De ringmeester voert de aanwijzingen
van de jury uit om tot een goed verloop van de wedstrijd te komen. Rijders zijn
gehouden de aanwijzingen van de officials op te volgen. Het niet opvolgen van
aanwijzingen leidt tot diskwalificatie.
m. De jury bepaalt de (voorlopige) plaatsingsvolgorde. De jury bepaalt voorts of en zo ja
door welke combinaties er over gereden mag worden. Dit kan de kopgroep zijn of
(eerst) een tussengroep. Bij over laten rijden van een kopgroep, is het niet verplicht de
als eerste geplaatste combinatie mee te laten over rijden, dit als naar de mening van de
jury het kwaliteitsverschil dermate groot is, dat over rijden geen invloed meer kan
hebben op de plaatsingsvolgorde. Tijdens het over rijden bepaalt de jury de definitieve
plaatsingsvolgorde. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
n. De jury voert voor aanvang van de wedstrijd binnen of eventueel buiten de baan een
inspectie uit. Bij geconstateerde onrechtmatigheden kan de jury, afhankelijk van de
aard van de imperfectie, de rijder de kans gegeven worden dit te herstellen of anders
tot uitsluiting of diskwalificatie te beslissen.
o. Overtredingen dienen via de juryvoorzitter/SAS vertegenwoordiger aan de SAS
gerapporteerd te worden. En juryvoorzitter kan in een rubriek/rubrieken een op dat
moment niet jurerend collega jurylid vragen zijn/haar handhavende taak waar te
nemen als dit naar zijn/haar mening wenselijk is.

p. Zowel de SAS vertegenwoordiger, juryleden en stewards zien binnen en ook buiten de
baan toe op handhaving van de regels met betrekking tot dierenwelzijn en handhaving
van de reglementen.
q. Officials dienen een uur voor aanvang van de eerste onder SAS auspiciën te verrijden
rubriek aanwezig te zijn.
r. Officials dienen op het hele terrein behorend tot het evenement, toegang te krijgen,
mits dit ter uitoefening van hun verantwoordelijkheden is.
s. Bij calamiteiten tijdens een wedstrijd kan de SAS vertegenwoordiger/voorzitter van de
jury een wedstrijd (tijdelijk) staken en doen hervatten zodra de situatie dit weer
toestaat of volledig afgelasten als dit naar zijn/haar beoordeling noodzakelijk is.
t. Bij extreem en/of gevaarlijke weersomstandigheden kan de jury(voorzitter)/SAS
vertegenwoordiger een evenement (tijdelijk) stilleggen. Hierbij kan als voorbeelden
gedacht worden aan onweer, (zware) storm of uitzonderlijke hitte.
u. Juryleden en SAS vertegenwoordigers dienen alle SAS reglementen te kennen en toe
te passen.
v. Officials kunnen deelnemers middels lik op stuk beleid uitsluiten cq diskwalificeren
om (verder) deel te nemen aan een rubriek of rubrieken als de rijder in kwestie zich
misdraagt jegens het paard, mede deelnemers, omstanders en/of officials. Dit dient
onderbouwd te zijn middels een (korte) toelichting. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Een dergelijk voorval dient door de SAS vertegenwoordiger/juryvoorzitter aan de
Tuchtcommissie gemeld te worden, waarna deze beziet of aanvullende sancties vereist
zijn.

5. Deelnemers
a. Een deelnemer is er verantwoordelijk voor dat zijn/haar te presenteren paard fysiek en
mentaal geschikt is om aan een rubriek deel te nemen.
b. Deelnemers zijn tevens zelf verantwoordelijk voor de conditionele geschiktheid van
het paard en de gezondheid.
c. Deelnemers dienen hun paard te trainen/laten trainen op een wijze die bij de leeftijd
van het paard past en welke passend is aangaande de natuurlijke aanleg.
d. Bij alle handelingen met het paard, dient het dierenwelzijn leidend te zijn.
e. Deelnemers die tijdens een evenement een beroep of een (dienstdoende) dierenarts of hoefsmid moeten/willen doen, zijn zelf verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.
f. Deelnemers kunnen niet eerder aan wedstrijden deelnemen dan wanneer zij aan alle
door de disciplinevereniging en SAS gestelde voorwaarden en (financiële)
verplichtingen hebben voldaan.
g. Er mag alleen deelgenomen worden met paarden die middels I&R registratie
identificeerbaar zijn. Deelnemende paarden dienen voor dit doel via de
disciplinevereniging bij de SAS geregistreerd te zijn en van een digitale startpas te zijn
voorzien.
h. Een deelnemer kan zijn paard ‘slechts’ onder één sportnaam (laten) uitbrengen.
i. Deelnemers die vanwege een medisch gebrek dispensatie wensen, dienen hiervoor een
schriftelijk verzoek met onderbouwing door een ter zake kundig medisch specialist, te
richten aan de technische commissie.
j. Deelnemers zijn zowel binnen als buiten de ring verantwoordelijk voor hun eigen
gedragingen en van hen die bij hem of haar horen, helpen of ondersteunen.
k. Paarden waarmee aan wedstrijden deelgenomen wordt dienen te zijn voorzien van een
vaccinatiepaspoort met daarin vermeld de basisentingen en de jaarlijkse vervolg

entingen binnen de jaarlijkse termijn. Bij controle gebleken manco’s leiden tot
uitsluiting van het betreffende paard.
l. Van deelname aan wedstrijden onder SAS auspiciën wordt verwacht dat zij alles in het
werk zullen stellen om hun paard diervriendelijk te presenteren en verder respectvol
met mens en dier om te gaan.

6. Ringmeester & omroeper
a. De organisatie stelt een ringmeester en omroeper aan.
b. De ringmeester en omroeper staan ten dienste van de jury en vervullen hun functies op
aanwijzing van de jury. De jury kan de ringmeester rechtstreeks aansturen, maar dit
zal veelal via de omroeper gebeuren.
c. De omroeper wordt door de jury van de voor de rijders benodigde informatie voorzien.
d. Een omroeper kan de toeschouwers van (achtergrond)informatie voorzien, met dien
verstande dat hij/zij hiermee niet de wedstrijd mag (proberen te) beïnvloeden.
e. Alle deelnemers zijn gehouden de aanwijzingen van de jury die zij middels de
ringmeester en/of omroeper ontvangen, om die op te volgen.
f. De ringmeester draagt er zorg voor dat de deelnemers zich op een rechte lijn met
correcte tussenruimte opstellen. Tevens is het zijn/haar taak om erop toe zien dat bij
afrijden op aanwijzing van de jury, dit met gepaste tussenruimte en in de gewenste
richting gebeurt.
g. De omroeper maakt na de definitieve opstelling de einduitslag bekend.

7. Overige bepalingen.
a. Alle mogelijke zaken waarin dit en/of andere SAS reglementen niet voorzien, daarin
beslist het bestuur. Het bestuur kan, indien gewenst, een dergelijke beslissing aan de
Technische commissie of de Tuchtcommissie overlaten. Besluiten van het bestuur
en/of de commissies zijn vervolgens bindend.
b. Een evenement kan bezocht worden door een I&R controleur. Deelnemers dienen
middels bescheiden de identiteit van hun paard aan te kunnen tonen. Deelnemers zijn
verplicht aan dergelijke controles hun medewerking te verlenen.
c. Aan wedstrijden deelnemen anders dan welke onder SAS auspiciën verreden worden,
vormen voor de SAS geen belemmering.
d. Om onder SAS auspiciën deel te kunnen nemen aan wedstrijden van één van de drie
disciplines, dient men van de betreffende vereniging lid te zijn en voor aanvang van de
eerste wedstrijd aan alle financiële verplichtingen te hebben voldaan.
e. Het is aan in het buitenland wonende personen toegestaan aan Nederlandse
wedstrijden deel te nemen, mits zij zich conformeren aan alle reglementen en
financiële verplichtingen zoals deze gelden voor alle in Nederland wonende leden van
de disciplineverenigingen.
f. De SAS herkent zich in en onderschrijft de door de Sectorraad Paarden opgestelde
richtlijnen Welzijn van het Paard.
g. Het is deelnemers verboden met een paard aan wedstrijden deel te nemen die onder
invloed zijn van doping en/of bepaalde medicamenten. Leidend hierin zijn de
richtlijnen die hiervoor door de FEI zijn opgesteld.
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