
Alvorens u zich inschrijft voor een wedstrijd bij Vincent  
Martens – gelieve volgend reglement in acht te nemen:

• Volgende regels zijn van toepassing op alle (oefen)
wedstrijdactiviteiten op Stal Vincent Martens, gelegen 
te Ondankstraat 2a, 8700 Tielt. 

• Wanneer een klant het domein wil betreden dient 
deze zich te houden aan volgend wedstrijdreglement 
en het huisreglement. 

• Elke ruiter die zich inschrijft voor een wedstrijd stemt 
in zich te houden aan het wedstrijdreglement. 

ALGEMEEN

• De FEI-reglementen zijn van kracht op alle wedstrij-
den en op alle deelnemers. 

• Stal Vincent Martens kan ten allen tijde de toegang 
tot het domein ontzeggen aan: 

• Personen die nu (of in het verleden) problemen/
moeilijkheden veroorzaken 

• Personen in het bezit van wapens, drank en/of 
drugs

• Personen die geen respect tonen voor ons perso-
neel en vrijwilligers

• Personen die geen respect tonen voor de accom-
modatie

• Personen die de reglementen niet respecteren 
• Belgische wet
• Wedstrijdreglement
• Huisreglement
• Regels in de piste
• Regels op de parking

• Personen die onder een valse identiteit inschrij-
ven 

• Personen die op frauduleuze wijze inschrijven en/
of betalen. 

• Personen die geen respect tonen voor dieren, 
ongeoorloofd en/of overdreven straffen.

• Personen die weigeren de mest van hun dieren 
op te ruimen op de daarvoor voorziene plaatsen. 
Ook tijdens wedstrijden moet dit gebeuren in de 
paddock. 

VEILIGHEID

• De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlij-
ke ongevallen of verlies of diefstal van voorwerpen. 

• Bovendien verwacht de inrichter van de ruiter dat 
deze zelf over een sportverzekering beschikt die alle 
handelingen op en naast het paard dekt. 

• Men mag geen paarden gebonden laten staan aan de 
vrachtwagen of trailer. 

• Het is ten strengste verboden paarden te longeren in 
de paddock of in de piste. 

• De inrichter verplicht deelnemende paarden te zijn 
ingeënt tegen griep. De organisatie kan en mag een 
bewijs hiervan kunnen opvragen. 

• Het dragen van een gesloten toque is op eender welk 
moment verplicht tijdens het rijden – ook tijdens het 
stappen. 

• Ruiters tot en met 14 jaar zijn verplicht een bodypro-
tector te dragen. 

INSCHRIJVINGEN

• Inschrijvingen gebeuren via de online tool  
www.vincentmartens.equimanager.com. 

• Inschrijvingen gaan open telkens minstens 1 maand 
voor de proef en sluiten af op donderdag 18u. 

• Bij vragen over equimanager of problemen, kan u 
contact opnemen met info@vincentmartens.be . 

• Er is geen licentie aan te kopen, enkel een inschrij-
vingskost per proef. 

• Voor offline, te late en bij-inschrijvingen betaalt u een 
administratieve kost van €5 bovenop de kostprijs 
van de proef. Deze kunnen enkel gebeuren via info@
vincentmartens.be en niet via sms, messenger, 
whatsapp ... Indien u ter plaatse een herstart wil 
inschrijven zal ook hiervoor een meerkost van €5 bo-
venop de kostprijs van de proef gerekend worden. Zo 
kunnen we ons vooropgesteld schema respecteren. 

• Indien u een herstart online inschrijft, blijft dit aan het 
normale tarief. Denkt u er dus aan om te herstarten 
in een proef, schrijf u dan reeds op voorhand in via de 
website. 

WEDSTRIJDREGLEMENT STAL VINCENT MARTENS



• Paarden moeten steeds hun officiële naam behouden. 
• Paarden en pony’s mogen in twee opeenvolgende 

proeven starten.
• Er worden bij inschrijvingen toegelaten tot maximum 

30 minuten voor de proef, afhankelijk het totaal aantal 
deelnemers. De organisatie heeft steeds het recht 
om een bij inschrijving te weigeren voor om het even 
welke reden. 

• Er worden aanpassingen aan het startnummer toe-
gelaten tot maximum 30 minuten voor aanvang van 
de proef. Deze kunnen enkel worden geregeld met 
het secretariaat en worden goedgekeurd door het 
secretariaat.

• De organisatie houdt ruiters op de hoogte van eventu-
ele veranderingen aan het wedstrijdschema via haar 
facebookpagina. Er wordt van deelnemers verwacht 
dit zelf in de gaten te houden. 

• U kan zich uitschrijven voor een proef tot de dag 
ervoor 12H. Afmeldingen hierna worden niet terug-
betaald. Indien de ruiter zich inschreef met Equima-
nager, en tijdig afmeld, krijgt die zijn inschrijvingsgeld 
terug als krediet op equimanager. Inschrijvingsgeld 
wordt nooit cash of via overschrijving terugbetaald.

PROGRAMMA EN STARTUUR

• Ruiters dienen op tijd aan de ingang van de piste zich 
aan te melden om zijn/haar startgerechtigheid te 
verzekeren. 

• Iedereen start volgens startnummer. Indien een ruiter 
te laat aanwezig is, start achteraan en buiten wed-
strijd. 

• De organisator kan elk ogenblik het aantal starters 
per proef en/of per dag beperken zoals u kan zien in 
de equimanager-module. 

• De inrichters behouden zich het recht om ten allen 
tijde het programma van de wedstrijd te wijzigen. 

PRIJSUITREIKING

• De ruiters geselecteerd voor de prijsuitreiking worden 
op correcte wijze in de piste verwacht. geldprijzen 
kunnen tot 1 uur na de wedstrijd afgehaald worden 
aan het secretariaat. 

• Ruiters geselecteerd voor de prijsuitreiking worden 
verwacht in correct uniform. 

• Het prijzengeld wordt verdeeld aan een rato van 1 op 
5 deelnemers.


