Voornaamste reglementswijzigingen 2020
5.1 Uitrusting van de speler
• Naast hoge rijlaarzen zijn ook lederen shaps toegestaan.
• Lang haar moet altijd opgestoken worden.
6.4 Uitrusting van de paarden
• Het gebruik van oogkleppen alsook ‘wolletjes’ aan de bakstukken zijn verboden.
7

Trainers en verzorgers
• In de veiligheidszone mogen per team slechts 1 trainer, 1 ploegverantwoordelijke (of tweede trainer)
en maximum 3 grooms (in uniforme outfit) staan tijdens de wedstrijd. Tijdens de rust mag er per
paard 1 groom op het terrein zijn (dus maximum 6 grooms).

9.3 Time-outs
• Bij bijzondere weersomstandigheden heeft de scheidsrechter het recht om het spel stil te leggen om
de paarden te laten verzorgen.
10.1 Begin en einde van de wedstrijd: algemeen
• Controle van de uitrusting van paarden en spelers gebeurt op het wedstrijdterrein.
• Het team dat de beste bal presenteert, mag kiezen opraap/verdediging of kant van het terrein. Dit
gebeurt op het terrein.
• Als één van beide teams geen reglementaire bal aan de scheidsrechter presenteert, mag de
tegenpartij ook de tweede helft kiezen opraap of verdediging.
12 Bal buiten spel
• De bal wordt altijd opnieuw in het spel gebracht door middel van een P3 op de middenlijn.
13.1 Inworpen aan de zijlijn: Algemeenheden
• Voordat de scheidsrechter fluit mogen de paarden in de inworp zich enkel nog voor en/of
achterwaarts bewegen en niet meer van positie wisselen. Eens de paarden zich omdraaien, de rij
verlaten of zich zijwaarts verplaatsen, wordt er een P3 gegeven aan de tegenpartij.
• Van zodra de werper klaar is, wordt het fluitsignaal gegeven.
14 Inworp met een opgooi
• De opgooi is een door de scheidsrechter zelf verrichte inworp en gebeurt tussen slechts één speler
van elke ploeg. Deze wordt gegeven op de middenlijn. (Beide terreinscheidsrechters komen naar de
middenlijn).
Een scheidsrechter sleept met de voet een duidelijke lijn in het zand op 5 meter van de kant van het
speelveld. Deze lijn mogen de paarden niet overschrijden voor het fluitsignaal. (Hierop let de
scheidsrechter die de inworp niet geeft). Indien dit wel gebeurt, wordt dit gesanctioneerd met een
P3 voor de tegenpartij.
17.1 Mandekking
• Contact van paard gebeurt aan de schouder van het paard. Niet achter het zadel. Dit op straffe van
een P2
19.2 Penalty n° 1 (P1)
• De P1 moet geworpen worden door de speler op wie de fout gemaakt is. Indien deze speler
geblesseerd is, neemt de kapitein de strafworp.

20 Gevaarlijk rijden en spelbederf
• Het is verboden de spelrichting niet te respecteren (kop op kop) op straffe van P1.
24.1 Gele kaart
• Wanneer een groom door de scheidsrechter van het terrein wordt gestuurd, wordt het spel hervat
met een P3 in het voordeel van de tegenpartij.
• Na 2 gele kaarten wordt de speler of coach geschorst voor de volgende officiële wedstrijd van
dezelfde competitie. Na 6 wedstrijden zonder nieuwe bestraffing met een gele kaart, vervalt de gele
kaart. Kaarten genomen in de Beker tellen niet voor het Belgisch Kampioenschap en omgekeerd.
24.2 De witte kaart
• De scheidsrechter kan op elk moment een witte kaart trekken voor een paard als ze voelen dat de
veiligheid niet meer gegarandeerd is. Het paar moet dan onmiddellijk het wedstrijdterrein verlaten.
Indien er in het seizoen een tweede witte kaart wordt getrokken voor hetzelfde paard, mag dat paard
gedurende 40 kalenderdagen aan geen enkele officiële wedstrijd deelnemen. Bij een derde witte
kaart wordt het paard geschorst tot het einde van het seizoen.
27 Controle door de veearts
• Indien de gecontroleerde chip niet conform blijkt te zijn mag dit paard niet aantreden in de wedstrijd.
• Er is op elke officiële speeldag dierenartscontrole.
• De volledige ploeg dient zich aan te melden op het in het voorprogramma aangeduide uur.

Shetlandercompetitie 2020
1.1 Algemeen
• Sporen zijn niet toegestaan
• Een zweep is wel toegestaan op het wedstrijdterrein
• De piste: * strafworplijn 1: 3 meter
* strafworplijn 2: rechtstreekse worp 6 meter en onrechtstreekse worp op 9 meter
* hoogte van de goals 2,5 meter
• Scheidsrechters: 2 terreinscheidsrechters te voet en 1 scheidsrechter aan de chrono.
• Een martingaal is niet toegestaan.
• De opraap aan het begin van de speelhelft mag in draf gebeuren.
1.2 De inworp
• De bal terug in het spel brengen na een goal gebeurt met een P3 onder de goal van de ploeg die het
doelpunt tegen kreeg.

