
UITLEG EN BESCHRIJVING VAN WEDSTRIJDRUBRIEKEN: 

AGILITY Rubrieken 6,11,16,44,45,46 & 47: 

In deze rubrieken word gevraagd met de pony, al dan niet bereden of aan de hand, een hindernisparcours 

af te leggen met ca. 9 onderdelen. Het gaat om een zo snel mogelijk afgelegd parcours met aftrek van 

strafseconden voor niet, of niet volledig correct uitgevoerde opdrachten. Voorbeelden van mogelijke 

hindernissen zijn o.a. voorbenen in een autoband plaatsten, labyrint doorlopen, poort van b.v. ballonnen of 

linten, caveletti’s met sprong (aangepast of weggelaten per niveau), achterwaarts inparkeren enz. 

NUTIGHEIDSTEST Rubrieken 3 & 17:  

Lead Rein of mini’s over hetzelfde parcours als de Agility maar niet afgelegd op tijd maar met punten van 1 

t/m 10, gegeven door de desbetreffende jury. In het parcours zullen de gevraagde onderdelen worden 

aangepast of weggelaten i.v.m. de moeilijkheidsgraad. Voorbeeld: Voorbenen in autoband wordt rondje om 

autoband. 

LEAD REIN Rubrieken 17 t/m 19:  

In de Lead Rein rubrieken is een extra leidteugel/halstertouw bevestigd aan de bitringen van het hoofdstel. 

De leidteugel wordt voor de volledige duur van de rubriek vastgehouden door een begeleider die naast het 

hoofd /romp van de pony meeloopt. Een combinatie (ruiter/pony) mag met hetzelfde onderdeel niet zowel 

Lead Rein als in de bereden rubrieken starten met dezelfde pony.   

LEAD REIN BESTGAANDE COMBINATIE STIJLRUBRIEK Rubriek 19:  

In deze stijlrubriek wordt door de jury niet alleen de combinatie, maar ook de begeleider meegenomen in 

de beoordeling. Er zal gekeken worden naar b.v. stijlvolle bij elkaar passende kleding ruiter/begeleider, 

samenwerking en verzorging van het geheel. Kleurkeuze van zadeldek/plastron/rijjas/rok is vrij. Bandages, 

bloemen  e.d. toegestaan, Rijlaarzen/kaplaarsjes/cap verplicht.  

BESTGAANDE RIJPONY Rubrieken 2, 5, 9, 14 & 43:  

Er zal worden gekeken naar o.a. de bewegingen van de pony, stelling/buiging, het gereden zijn in het 

algemeen, en vooral ook de indruk als rijpony/lange teugel pony. In deze rubriek is het dragen van een 

zadeldek niet toegestaan, maar ter bescherming van het zadel mag bij de bereden rubrieken een passende 

sjabrak (zadelvormig) worden gebruikt.  

VRIJE KÜR OP MUZIEK Rubrieken 34, 36, 38, 40 & 42:  

In de vrije kür op muziek zullen voor ieder niveau/klasse verplichte onderdelen worden gevraagd. De 

toegestane tijd voor de kür is t/m klasse M max. 5 minuten en klasse Z max. 5.30 minuten beide inclusief 

de intro. De tijd gaat lopen vanaf het moment dat het startsein door de ruiter of begeleider wordt gegeven. 

Bij overschrijding van de max. tijd zullen strafpunten worden toegekend. Niet getoonde verplichte 

onderdelen kunnen niet worden meegenomen in de puntentelling. Ook de choreografie en de verdeling 

over de rijbaan, de inhoud programma en de muzikale interpretatie en muziekkeuze zullen worden 

meegenomen in de beoordeling. Er mogen onderdelen boven het gevraagde niveau getoond worden maar 

deze zullen niet meegenomen worden in de puntentelling. 

De muziek graag ruim voor de wedstrijd aanleveren op CD + reserve of een usb stick 

 

CONCOURS Rubrieken 27 t/m 32:  

De concoursrubrieken worden gereden met een vierwielige concours wagen, met uitzondering van het 

damesnummer. In deze rubriek mag met een tweewielige wagen gereden worden. Graag verwijzen we u 

naar het NSPS wedstrijdreglement voor de concoursrubrieken m.b.t. kleding, harnachement enz.   

THEATER KLASSE Rubrieken 52 t/m 55:  

Alles is mogelijk in deze rubriek. Vrijheidsdressuur, Kür op muziek, Pas de Deux Carrousel, combinaties 

van bereden, lange teugel een aangespannen pony’s zijn toegestaan. Kledingkeuze is vrij, maar voor de 

bereden combinaties is een cap verplicht, in hand en aangespannen t/m 18 jaar cap verplicht. De maximale 

duur van de show is 6 minuten inclusief intro. Het opbouwen en uitzetten van attributen mag niet langer in 

beslag nemen dan 2 minuten en dient ruim van te voren worden aangegeven. Bij tijdsoverschrijding zullen 

strafpunten worden afgetrokken van de totale beoordeling. Ga dus snel aan de slag met oefenen, muziek 

uitzoeken en bedenken wat er mogelijk is.  

Mocht de jury echter het getoonde onverantwoordelijk of gevaarlijk vinden voor mens of dier dan kan 

beslist worden de show af te breken.  



Voor overige rubrieken en algemene bepalingen verwijzen wij naar de NSPS reglementen van de 

desbetreffende disciplines. Heb je nog vragen na het lezen van deze beschrijvingen mail dan gerust. 

 


