
REGLEMENT PAARDENMARATHON  
LET OP: De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën van de 

KNHS. Deelname aan deze marathon is geheel voor eigen risico. 
De deelnemers zijn verplicht een WA-verzekering (inclusief 
paardensportdekking) af te sluiten De organisatie kan niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, die 

personen, paarden of pony’s overkomen, of voor schade aan 
enigerlei goederen. Het dragen van een vastzittende veiligheidshelm (EN1384) en 

bodyprotector(EN 1621) zijn tijdens de marathon verplicht, voor rijder en groom(s). 

Deelnemende paarden en pony’s moeten tenminste 5 jaar oud zijn.  

TOELICHTING MARATHON:  
Het traject van de marathon is ± 16 kilometer lang met daarin opgenomen 11 

hindernissen. Met daarin een vaardigheidsparcours (kegelparcours), welke als hindernis 
wordt verreden.  

In tegenstelling tot eerdere jaren telt het traject tussen de hindernissen wel mee voor de 

wedstrijd. Inhalen van andere deelnemers is toegestaan. Informatie over de maximum 

en minimum toegestane tijden worden u bij de inschrijving uitgereikt. Of eerder via onze 
website bekent gemaakt.  

Voor en NA de Marathon worden de paarden en pony’s veterinair gecontroleerd. Op de 

helft van het traject is er een ook verplichte veterinaire stop waar de paarden en pony’s 

gekeurd worden. Deze stop duurt 10 minuten, waarbij de deelnemers voorzien zullen 

worden van koffie en de paarden en pony’s van water. De veterinair is gerechtigd 

(eventueel in overleg met de jury/wedstrijdleiding) om paarden of pony’s uit de wedstrijd 
te nemen.  

De beoordeling van het hindernishoofd zal altijd bindend zijn. In alle gevallen waarin ons 

wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/jury. Het KNHS 
wedstrijdreglement is hierbij leidend.  

VERDERE REGELS  
Elke aanspanning neemt minimaal 1 groom en maximaal 2 grooms mee. De KNHS regel 

voor wat dit betreft zijn hier van toepassing. Deelnemers mogen de paarden of pony’s 

niet onredelijk dwingen en mogen de zweep alleen corrigerend gebruiken, ook onredelijk 

gedrag van de deelnemers ten opzichte van de paarden of pony’s wordt niet getolereerd. 

Het is niet toegestaan om met meerdere combinaties deel te nemen, in het belang van 

de paarden/pony’s mogen zij maar 1 keer aan de start verschijnen. De startplaats is niet 

overdraagbaar. Moet de menner (M/V) zich afmelden, dan is het niet toegestaan om de 
combinatie aan een andere menner(M/V) over te dragen  

BELANGRIJK: Wij vragen u tijdens de inschrijving deze reglementen van handtekening te 

voorzien, waarmee u verklaard dat u op de hoogte bent van onze reglementen. De 

kosten voor deelname aan onze marathon bedragen € 40. Iedere deelnemer dient zich 

persoonlijk in te schrijven. Inschrijving/aanmelding door derden worden niet in 
behandeling genomen.  

PRIJSUITREIKING: De prijsuitreiking zal na afloop van de marathon op het 

evenemententerrein plaatsvinden, voor de organisatie tent. Hier worden alle prijzen 

uitgereikt. Alle dagkampioenen worden aangespannen bij deze huldiging verwacht. Wij 

wensen u veel succes toe tijdens de Impulsmarathon om het Open Fries kampioenschap. 
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