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Inleiding
Om een eerlijke competitie binnen en een correcte beoefening van de wedstrijdsport mogelijk
te maken is goede reglementering nodig. Minstens zo belangrijk is de sportieve instelling
van de deelnemers. De combinatie staat garant voor mooie sport op elk niveau.
Op 20 februari 2011 zijn de DTA-wedstrijdreglementen door de Ledenraad vastgesteld.
De DTA-wedstrijdreglementen zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met de regels in andere
landen. In een aantal gevallen was het niet mogelijk de regelgeving over te nemen omdat het
voorzieningenniveau van DTA-wedstrijden afwijkt van de voor de internationale-wedstrijden vereiste
voorzieningen. Wanneer de DTA de regels hierin zou volgen, dan zou dit voor
wedstrijdgevende organisaties een aanzienlijke extra kostenpost tot gevolg hebben.
Ook is een eerste aanzet gemaakt om de structuur van de reglementen te herzien.
In de komende jaren wordt de structuur van de wedstrijdreglementen doorontwikkeld,
zodat op termijn deze steeds meer aansluiting zullen vinden bij de realiteit van de sport.
Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden,moet worden gehandeld in de geest van de
sport, waarbij het welzijn van mens en dier altijd voorop staat!
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HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN
1.1
a. De DTA statuten, reglementen en (Wedstrijd)tarieven gelden voor alle bij de DTA (al dan niet tijdelijk)
aangesloten leden die uitkomen op wedstrijden en/of lidverenigingen en voor aan de DTA gelieerde
rechtspersonen die wedstrijden organiseren. Wijzigingen in deze bepalingen en de datum van
inwerkingtreding worden gepubliceerd in de Officiële Mededelingen van de DTA.
b. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle wedstrijden onder regels van de DTA.
c. Op het identificeren en registreren van paarden is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.
d. Voor internationale (delen van) wedstrijden die met toestemming van de DTA worden georganiseerd
en die worden verreden in Nederland, prevaleert de Europese-reglementering boven de
DTA-reglementen.

1.2
Iedere deelnemer aan de in deze bepalingen bedoelde wedstrijden en degenen die deze organiseren
worden geacht deze bepalingen te kennen en te accepteren en zijn uit dien hoofde zelf verantwoordelijk
voor deelname en/of medewerking aan wedstrijden.

1.3
De DTA draagt voor een wedstrijd, show of evenement georganiseerd onder regels van de DTA geen
juridische, financiële of enige andere aansprakelijkheid jegens de wedstrijdgevende organisatie, de
deelnemers of derden.

1.4
Een paard waarmee wordt deelgenomen aan een DTA-wedstrijd dient, alvorens wordt deelgenomen,
verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (inclusief paardensportdekking).

1.5
Het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen is voor paarden en deelnemers verboden.
Controles vinden plaats met inachtneming van de bepalingen van het Reglement Ongeoorloofde
Middelen voor het Paard en het Humaan Dopingreglement van de KNHS.

1.6
Paarden die ziek zijn (waaronder ook kreupelheid valt) en hoogdrachtige merries mogen niet worden
uitgebracht op wedstrijden.
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HOOFDSTUK 2 - ORGANISATIE VAN DTAWEDSTRIJDEN
2.1 Kenmerken van wedstrijden
2.1.1
De DTA reglementeert de volgende disciplines:
a. Teampenning
b. Cattle penning

2.1.2
Wedstrijden worden onderverdeeld in de categorieën open en Limited voor de teampenning. Naast de
hieronder genoemde kenmerken wordt verwezen naar de afzonderlijke disciplinereglementen.
a. Wedstrijden dienen aan de volgende eisen te voldoen:
- Wedstrijddatum goedgekeurd door de DTA
- Wedstrijden aangevraagd en goedgekeurd door de DTA.
- Vertegenwoordiger van de DTA aanwezig namens en aangewezen door de DTA
- Jury en overige officials aan te wijzen door de organiserende partij
b. De voertaal op internationale wedstrijden is Engels.

2.2 Voorwaarden voor het aanvragen van een wedstrijd
2.2.1
Competitie
a. Aanvragen om een wedstrijd in de competitie te organiseren dienen voor 1 januari of een jaarlijks
nader te bepalen datum in het daaraan voorafgaande jaar bij de DTA te zijn ingediend.
b. Aan de hand van de ingediende aanvragen wordt jaarlijks voor 1 februari een conceptkalender voor het
competitiejaar opgesteld, die wordt vastgesteld door het DTA bestuur.
Het DTA bestuur bepaalt of aanvragen, die na de in lid 2.2.1a van dit artikel genoemde datum, alsnog aan
de kalender worden toegevoegd.
c. Het DTA bestuur kan op ieder moment een aan een wedstrijdgevende organisatie toegekende datum
intrekken, wanneer de wedstrijd of de wedstrijdgevende organisatie niet (meer) voldoet aan de
reglementaire en/of statutaire bepalingen van de DTA, alsmede aan andere door de DTA gestelde eisen.
d. Goedgekeurde wedstrijden worden gepubliceerd door de DTA.
e. Wijzigingen op een door de DTA goedgekeurd inschrijfformulier voor de wedstrijd behoeven tevens
goedkeuring van de DTA. De wedstrijdgevende organisatie dient ervoor te zorgen dat alle betrokkenen
(deelnemers en officials) hierover tijdig worden geïnformeerd.
f. Inschrijfgelden en prijzen dienen in overeenstemming te zijn met de DTA Wedstrijd tarievenlijst en
dienen per rubriek in het inschrijfformulier te worden vermeld. (conform DTA tarievenlijst)
g. Het is de wedstrijdgevende organisatie toegestaan – indien het van toepassing zijnde bedrag in het
inschrijfformulier is aangegeven – aan deelnemers, die na de sluitingsdatum van inschrijving hebben
ingeschreven en/of het inschrijfgeld niet tijdig hebben voldaan, een opslag conform de Wedstrijd
tarievenlijst op het inschrijfgeld in rekening te brengen.
h. De sluitingsdatum van de inschrijvingen mag ten hoogste vier weken en niet later dan zeven dagen voor
de datum van de wedstrijd zijn.
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De wedstrijdgevende organisatie mag een openingsdatum voor de inschrijvingen hanteren mits deze
minimaal vier weken voor de sluitingsdatum ligt.
i. De wedstrijdgevende organisatie heeft het recht de inschrijving te sluiten als het maximale aantal starts
bereikt is.
j. Wedstrijdgevende organisaties kunnen ervoor kiezen om bij (te) veel deelname meerdere rubrieken te
laten verrijden in een klasse of ervoor kiezen één rubriek op te splitsen in groepen met een evenredig
aantal deelnemers.
k. De wedstrijdgevende organisatie heeft het recht deelnemers uit te nodigen om in te schrijven.
l. Het is niet toegestaan dat wedstrijdgevende organisaties naast het inschrijfgeld en administratie andere
vergoedingen van de deelnemers incasseren. Hierop zijn eventuele kosten voor de stalling van paarden op
de meerdaagse wedstrijden die overnachten op het wedstrijdterrein of een daartoe aangewezen
accommodatie en waarborgen voor startnummers een uitzondering.
m. De wedstrijdgevende organisatie is verplicht per deelnemer tenminste één begeleider gratis toegang
te verlenen.
n. Stallingkosten mogen per dag of dagdeel worden berekend. De kosten dienen opgenomen te worden in
het inschrijfformulier van de wedstrijd en in de website van het wedstrijdsysteem.

2.3 Openstelling voor buitenlandse deelnemers
De onder de regels van de DTA georganiseerde wedstrijden kunnen worden opengesteld voor deelnemers
afkomstig van buiten Nederland.

2.4 Wedstrijdterrein /Accommodatie
2.4.1
De accommodatie en/of het terrein waar de wedstrijd wordt gehouden moet met in achtneming van de
desbetreffende discipline:
a. aan de gestelde afmetingen en inrichtingen voldoen; zie bladzijde 17.
b. een bodem hebben om de desbetreffende discipline verantwoord te kunnen beoefenen.
c. een goede verlichting van de wedstrijd- en losrijruimte van de indooraccommodatie hebben.
d. Bij internationale wedstrijden is een losrijruimte en een afzonderlijke wedstrijdruimte vereist.

2.4.2
De organisatie moet zorgen dat het vee niet gestoord wordt, vee moet correct behandeld worden,
gevoerd en gedrenkt en tegen weersinvloeden zoals hitte en regen beschermd worden.

2.5 Wijzigingen tijdens de wedstrijd
2.5.1
Een wedstrijdgevende organisatie kan besluiten (een onderdeel van) een wedstrijd te wijzigen of zelfs te
annuleren. Hierbij dienen onderstaande bepalingen in acht genomen te worden:
a. Het wijzigen van een wedstrijdprogramma door de wedstrijdgevende organisatie tijdens een wedstrijd
is alleen toegestaan als deze wijziging de instemming heeft van de DTA vertegenwoordiger, gehoord
hebbend alle bij de rubriek betrokken deelnemers. De DTA vertegenwoordiger is verplicht daarover te
rapporteren.
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b. Bij slecht weer of onvoldoende conditie van het terrein en of veranderende conditie van het vee op de
dag(en) van de wedstrijd kan de DTA vertegenwoordiger na overleg met de wedstrijd gevende organisatie
en de officials besluiten tot annulering van (onderdelen van) een wedstrijd.
De wedstrijdgevende organisatie is verplicht de deelnemers, de officials en de DTA hiervan in kennis te
stellen.
c. Bij gebrek aan deelname kan een wedstrijd alleen worden geannuleerd wanneer de deelnemers, de
officials en de DTA hiervan tenminste drie dagen voor het begin van de desbetreffende wedstrijd in kennis
zijn gesteld.

2.5.2
Bij annulering van de wedstrijd of een rubriek dienen reeds betaalde inschrijfgelden en/of
waarborgsommen door de wedstrijdgevende organisatie te worden gerestitueerd.
In het geval van bijzondere omstandigheden kan de wedstrijdgevende organisatie het Federatiebestuur
verzoeken goed te keuren dat het inschrijfgeld slechts gedeeltelijk gerestitueerd wordt.

2.6 Verplichtingen van wedstrijdgevende organisaties
2.6.1
Voor hulpverlening aan mens en paard dient een wedstrijdgevende organisatie te zorgen dat zowel een
arts als een Behandelend Dierenarts aanwezig is. Wanneer dit niet mogelijk dienen deze oproepbaar zijn.
Er moet altijd een BHV of EHBO er aanwezig zijn.

2.6.2
De wedstrijdgevende organisatie dient ervoor te zorgen dat een hoefsmid aanwezig is. Wanneer dit niet
mogelijk is dient hij oproepbaar te zijn.

HOOFDSTUK 3 – OFFICIALS
3.1 Jury samenstelling
3.1.1
De wedstrijdgevende organisatie moet zorg dragen voor twee flagmen, één bij de ingang van de pen en
één op de middenlijn.

3.1.2
a. De wedstrijdgevende organisatie moet zorg dragen voor de aanwezigheid van een Judge. De Judge
moet zich ter hoogte van de penlijn bevinden en mag naar believen een vlag gebruiken tijdens de
wedstrijd. Hij/Zij wordt geassisteerd door een official.
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b. De Judge moet voor de start van de wedstrijd de bak in ogenschouw nemen om te controleren dat er
geen overbodige risico’s gelopen worden door inrichtingsfouten, scherpe objecten, niet goed
aangebrachte hulpmiddelen zoals hekken en afschermkleden. Pas na goedkeuring mag de wedstrijd
starten.
c. Voor de wedstrijd wordt de Judge voorgesteld aan de deelnemers. Dit biedt de gelegenheid om
afwijkende regels aan te geven voor een wedstrijd, kan een Judge het tuigage en de kleding controleren,
wordt een onafhankelijk persoon gekozen voor het overbrengen van klachten tijdens de runs en kan de
Judge bevindingen tijdens de bak controle doorgeven.

3.1.3
De wedstrijdgevende organisatie moet zorg dragen voor de aanwezigheid van twee tijdwaarnemers. De
eerste tijdswaarneming is de officiële en de tweede is de reserve tijdwaarneming, voor het geval de
eerste de tijd mist of dat zijn stopwatch weigert. Als er een elektronische tijdschakelaar gebruikt wordt,
moet één ruiter de knop indrukken.

3.2 Protest
3.2.1
Geen discussie met de jury tijdens de wedstrijd.
a. Negeren van deze regels geven de jury het recht om deze persoon van het terrein te verwijderen of te
diskwalificeren.
b. Elk verzoek om de jury te spreken moet via de gekozen klachtenbehandelaar gaan, nadat de totale
voorronde is verreden, maar binnen een uur hierna. Er wordt verlangd dat iedereen zijn/haar mening
beleefd en oprecht geeft in de aanwezigheid van de gekozen klachtenbehandelaar of andere wedstrijd
official.
c. Als iemand een officiële klacht wil indienen, moet dit schriftelijk, ondertekend door de klager, moet
duidelijke feiten geven over de klacht en direct aan de gekozen klachtenbehandelaar of wedstrijdleiding
gegeven worden.
De klacht wordt behandeld door een commissie van:
- de jury
- een lid van de wedstrijdleiding
- een vertegenwoordiger van alle deelnemers, die voor, tijdens of na de wedstrijd gekozen moet worden.
d. Deze commissie mag video’s, foto’s of getuigenverklaringen gebruiken om een beslissing te krijgen.
Deze beslissing is bindend.
e. Alleen officiële klachten die de eigen deelnemer(s) betreffen worden geaccepteerd of in behandeling
genomen door de jury.
f. In gevallen van onduidelijkheid of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal deze commissie ook
beslissen.
g. Bij het indienen van protest betaalt de protesterende partij € 100,-- borg. Wanneer het protest gegrond
verklaard wordt, ontvangt de protesterende partij het bedrag terug.

9

DUTCH TEAMPENNING ASSOCIATION

HOOFDSTUK 4 - VETERINAIRE BEPALINGEN, VERPLICHTINGEN EN FUNCTIES
4.1 Algemeen
Deelnemers zijn gehouden de Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren en de daaruit voortvloeiende
regelgeving met betrekking tot paarden na te leven.

4.2 Wedstrijdgevende organisatie
4.2.1
Voor zover van toepassing dient de wedstrijdgevende organisatie zorg te dragen voor een in kwantitatief
en kwalitatief opzicht voldoende aanwezige voorraad strooisel, water en voor een goede opslag ervan.

4.2.2
De wedstrijdgevende organisatie treft voor aanvang van de wedstrijd de nodige voorzieningen om
gestorven of ernstig gewonde paarden of koeien uit de wedstrijdring of van het wedstrijdterrein te
kunnen afvoeren.

4.3 Behandelend Dierenarts
4.3.1
a. De Behandelend Dierenarts is door de wedstrijdgevende organisatie aangesteld om bij ongevallen,
ongelukken, ziekten en andere calamiteiten diergeneeskundige hulp te verlenen.
b. De Behandelend Dierenarts is adviseur in veterinaire zaken voor de wedstrijdgevende organisatie, de
Federatievertegenwoordiger, de jury en de deelnemers.
c. De Behandelend Dierenarts neemt aangaande veterinaire handelingen zelfstandig een besluit. Hij stelt
hiervan terstond de (voorzitter van de) jury in kennis.
d. Indien naar het oordeel van de Behandelend Dierenarts de wedstrijdgevende organisatie onvoldoende
aandacht besteedt aan aangelegenheden van veterinaire aard, stelt hij hiervan direct de DTA
vertegenwoordiger op de hoogte.

4.3.2
Indien het welzijn van een koe dit vereist, is de Behandelend Dierenarts bevoegd de koe te euthanaseren.

4.4 Deelnemer
4.4.1
De deelnemer is verantwoordelijk voor de wijze waarop hij het paard rijdt en het vee benadert.
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4.4.2
De deelnemer is verantwoordelijk voor de conditie en de gezondheidstoestand van het paard.

4.4.3
De deelnemer is verantwoordelijk voor een in diergeneeskundig opzicht verantwoord gebruik en
adequate diergeneeskundige behandeling van zijn paard.

4.4.4
De deelnemer verleent alle medewerking aan een diergeneeskundige behandeling indien de behandelend
Dierenarts of de Wedstrijddierenarts dit noodzakelijk acht.

4.4.5
De kosten van de veterinaire behandeling van een paard dienen door de deelnemer te worden voldaan.

HOOFDSTUK 5 - REGISTRATIE PERSOON
Om deel te kunnen nemen aan Highpoint competitie dient een sporter lid te zijn van de DTA.
De DTA registreert de personalia van de persoon.

HOOFDSTUK 6 - REGISTRATIE PAARD
6.1 Wettelijke bepalingen
6.1.1
Op het identificeren en registreren van paarden is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. In
geval van tegenstrijdigheden prevaleert de Nederlandse wet- en regelgeving boven de DTA-reglementen.

6.1.2
Aan wedstrijden mag alleen worden deelgenomen met paarden die conform de Verordening Identificatie
& Registratie van het Productschap Vee en Vlees (PVV) zijn geïdentificeerd en geregistreerd.
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HOOFDSTUK 7 - INSCHRIJVEN VOOR EEN WEDSTRIJD
7.1 Wijze van inschrijven
7.1.1
Inschrijven bij een wedstrijdgevende organisatie:
a. In de disciplines team- en cattle penning dient een deelnemer zich in te schrijven door middel van het
opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
b. Of via de site van de DTA.

7.2 Inschrijven voor een wedstrijd
2.1
De deelnemer is verantwoordelijk voor het inschrijven

7.2.2
Het uitkomen met een paard in een rubriek waarin de deelnemer niet startgerechtigd is wordt gezien als
een administratief verzuim. Eventueel gewonnen prijzen vervallen aan de wedstrijdgevende organisatie.

7.2.3
Bij afzeggen na sluitingsdatum van inschrijving moet men 50% van de inschrijfkosten betalen.
Het betreft dan de kosten van de wedstrijd, zoals overnachting, boxhuur, startgeld e.d.
Indien men niet betaald word men uitgesloten van volgende DTA wedstrijden.

7.3 Het team
7.3.1
Eén ruiter van het team wordt aangewezen als teamleider en het zal aan deze teamleider zijn om het
team te vertegenwoordigen bij de jury of federatie.
a. Het is niet toegestaan een ruiter van het team te vervangen tussen de eerste en tweede voorronde.
b. Bij uitval van paard of ruiter door ziekte en of kreupelheid, mogen de overige twee teamleden de
wedstrijd voortzetten met z’n tweeën.

7.3.2
Een team bestaat uit 3 ruiters en drie paarden.
a. Een team mag maar een keer starten

7.3.3
In een andere ruiter- paard combinatie mogen teamleden wel vaker starten.

7.3.4
In het geval dat een paard tijdens de competitie gewond raakt of ziek wordt, en nadat door een dierenarts
is bevestigd dat het paard niet meer kan deelnemen, in dit geval en alleen dan, zal het mogelijk zijn het
ingeschreven paard te vervangen.
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7.3.5
Ieder paard mag maximaal 10 keer starten per dag (in combinatie met anderen cow classes.)

7.4 Cattle penning
7.4.1
De ruiter is de aangewezen deelnemer om zich te vertegenwoordigen bij de jury of federatie.
a. Het is niet toegestaan een ruiter te vervangen tussen de eerste en tweede voorronde.
b. Bij uitval van ruiter is het niet mogelijk de wedstrijd voort te zetten.( zie 7.4.4)

7.4.2
Een cattle penner bestaat uit 1 ruiter en 1 paard.
a. Een open cattle penner mag maar een keer starten.
b. Een Limited cattle penner mag een keer in de limited en een keer in de open starten.

7.4.3
In een andere ruiter- paard combinatie mogen cattle penners wel vaker starten.

7.4.4
In het geval dat een paard tijdens de competitie gewond raakt of ziek wordt, en nadat door een dierenarts
is bevestigd dat het paard niet meer kan deelnemen, in dit geval en alleen dan, zal het mogelijk zijn het
ingeschreven paard te vervangen.

7.4.5
Ieder paard mag maximaal 10 keer starten per dag in combinatie met anderen cow classes.

HOOFDSTUK 8 – VOORSCHRIFTEN
8.1 Verplichtingen deelnemers
8.1.1
Deelnemers dienen:
a. zich onder alle omstandigheden correct te gedragen. Wangedrag leidt tot diskwalificatie.
b. zich niet te onttrekken aan prijsuitreikingen voor zover deze binnen de voorgeschreven tijdlimiet
plaatsvinden, tenzij de Federatievertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.
c. Onsportief of oneerlijk gedrag tegenover elke ruiter of team tijdens de wedstrijd zal leiden tot
diskwalificatie of verwijdering van het terrein van ruiter of team, beslist door de jury. Als een verwijderde
ruiter in meerdere teams heeft ingeschreven, zijn die teams ook gediskwalificeerd.
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Als deze diskwalificatie voor de aanvang van de wedstrijd gebeurt, hangt het van de goodwill van de jury
en wedstrijdleiding af of er een nieuwe ruiter gezocht mag worden, en een verandering in de startlijst
gemaakt wordt.
Het volgende wordt beschouwd als onsportief of oneerlijk gedrag:
- respectloos of vulgair gedrag tegen ruiters, publiek, jury of organisatie.
- gebruik van ruwe taal of scheldwoorden en verlies van zelfbeheersing.

8.1.2
In het geval dat door opzet of nalatigheid niet aan de bepalingen van dit artikel wordt voldaan, is de DTA
vertegenwoordiger bevoegd deelnemers uit te sluiten of te diskwalificeren en eventueel gewonnen
prijzen in te houden of terug te vorderen.

8.1.3
Deelnemers moeten op het in het programma vermelde tijdstip of op het door de fungerende
ringmeester nader vastgestelde of per omroep bekend gemaakte tijdstip in de ring of bij de start aanwezig
zijn.

8.1.4
a. Een deelnemer heeft 30 seconden de tijd, nadat de jury hen heeft omgeroepen, om in de wedstrijdring
te verschijnen.
b. Indien een deelnemer te laat in de wedstrijdring verschijnt of aan de wedstrijd is begonnen voor dit
hem is toegestaan, kan hij door de jury worden uitgesloten In het geval dat dit bij teampenning gebeurd
mogen de overige twee teamleden de wedstrijd met z’n tweeën starten.
c. Indien een deelnemer op grond van een door hem gedane onjuiste opgave tot de wedstrijdring is
toegelaten, dient hij door de jury te worden gediskwalificeerd.
d. Als om enige reden deelnemer(s) niet volgens de volgorde start, zal hun nummer van het vee gebruikt
worden alsof ze wel gestart zouden zijn. Het toegekende nummer of gekleurde halsband zal niet gebruikt
worden in die groep van deelnemer(s) . Dit zal voorkomen dat de startvolgorde niet verandert voor de
andere deelnemers.

8.1.5
Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van een official of dienstdoende functionaris tijdens een
wedstrijd op te volgen.

8.1.6
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn begeleider(s) en/of helper(s) op en
nabij het wedstrijdterrein. Wangedrag van de begeleider(s) en/of helper(s) van een deelnemer wordt de
deelnemer aangerekend.

8.1.7
Hoofdbescherming (bedoeld voor de paardensport) is niet verplicht voor volwassen deelnemers.
a. Ruiters onder de 18 jaar zijn verplicht een cap te dragen gedurende de wedstrijd.
b. Ruiters onder de 18 jaar zijn niet toegestaan een hengst te berijden op het gehele wedstrijdterrein.
c. Ruiters onder de 12 jaar zijn verplicht een body protector te dragen gedurende de wedstrijd.

8.1.8
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Wedstrijden worden verreden met een Western zadel met horn, western hoofdstel en teugels.
a. De ruiter mag zijn paard met twee handen rijden.
b. Alle gangbare westernbitten zijn toegestaan, bijvoorbeeld trens, meroth, snafflebit, enzovoort, behalve
twisted bits en bosal (de bosal is verboden i.v.m. de gesloten teugels), het gebruik van deze leidt tot
diskwalificatie.
c. Niet toegestaan: gesloten teugels, elke soort martingaal, riser bits, polo bits , gag bits, mouth shutters,
(neusriem is alleen toegestaan bij gebruik van trens), gevlochten paardenstaarten en zwepen.

8.1.9
De ruiter draagt tijdens de wedstrijd: Jeans, dichtgeknoopt shirt met lange mouwen, western hoed.
a. Poncho’s zijn niet toegestaan en hoeden mogen niet voorzien zijn van een riempje om afwaaien te
voorkomen.
b. Een uur voor de wedstrijd dienen alle ruiters correct gekleed te gaan.
c. Bij koude en natte weersomstandigheden zijn gepaste jacks toegestaan.

8.2 Wreedheid / Overbodig en publieksonvriendelijk gedrag
8.2.1
a. Iedere vorm van wrede of ruwe behandeling van paarden en- of koeien voor, tijdens en na de wedstrijd
is uitdrukkelijk verboden op zowel oefen- als losrijterrein als elders op het wedstrijdterrein.
b. Onder wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag wordt onder meer verstaan het
buitensporig aanzetten van vermoeide paarden met:
het overmatig gebruik van teugels,
een onaanvaardbaar scherp of slecht zittend bit,
Het overmatig gebruik, misbruik of voortdurend gebruik van:
sporen, het gebruik van elektrische apparaten,
het overgevoelig maken van elk gedeelte van het paard, onder andere door het toepassen van
scherpe zalf en dergelijke,
het onjuist toepassen van methoden en/of hulpmiddelen alsmede alle handelingen die in strijd zijn
met de gedragscode ‘Welzijn van het paard’.
c. Wanneer een paard op een wedstrijd een bloedende mond of flank heeft, dient door de jury en/of de
DTA vertegenwoordiger te worden vastgesteld of dit het gevolg is van een handelwijze die als wreedheid
kan worden aangemerkt. Indien hiervan sprake is word het team /ruiter gediskwalificeerd.
Als de bloeding is verholpen en het paard is weer in orde mag de ruiter wel weer starten met andere
teams.
d. De jury en de doormen kunnen voor en na de wedstrijd, op basis van steekproeven paarden
controleren op bloedingen en de ruiter vragen het bit te laten zien.
e. Wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag dient onmiddellijk te worden gerapporteerd
aan de DTA vertegenwoordiger en aan de (voorzitter van de) jury. Het melden hiervan door andere
personen dan officials dient tijdens de wedstrijd te geschieden.

8.2.2
Een ter zake van wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag geconstateerde overtreding
tijdens de wedstrijd, wordt behandeld door de jury. De jury beslist of de deelnemer de wedstrijd in
andere teams mag voortzetten. Of dat de overige teams van deze deelnemer met z’n tweeën de wedstrijd
mogen voortzetten.
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Deze dient ter plaatse te beslissen, eventueel na een advies van de Behandelend Dierenarts of een andere
deskundige. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

8.3 Hulp van buitenaf
8.3.1
Hulp van buitenaf in het vee gedeelte is niet toegestaan en kan leiden tot een waarschuwing of bij
herhaling tot diskwalificatie. Onder hulp van buitenaf wordt verstaan; het aanwijzen van de koeien, door
iemand buiten de wedstrijdring

8.4 Wreedheid of ongehoord gedrag tot het vee
8.4.1
De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het vee. De snelheid en de vordering van het werk zal
aangepast moeten zijn aan het vee om dit te respecteren en om elke ruwheid en gevaar voor
verwondingen bij paarden of vee te voorkomen.

8.4.2
Een deelnemer krijgt een warning door de jury voor elke handeling van onnodige ruwheid tegen paarden
of vee. De jury bepaalt of een handeling onder wreedheid of ongehoord gedrag valt.
a. Onder ruw gedrag, waarop een warning volgt, wordt onder andere verstaan:
Hard een stilstaande kudde inrijden, de ruiters geven de koe geen uitgang waardoor de koe tegen andere
koeien of de omheining springt.
Een koe onnodig hard drijven, waardoor deze tegen de wand of pen springt.
Contact met vee door handen, hoeden, touwen, stokken. Geen gezwaai met hoeden of touwen. Met
teugels zwaaien of ermee op chaps, paarden of vee slaan is niet toegestaan.
b. Twee warnings leiden automatisch tot diskwalificatie, om het even in welke ronde de waarschuwing
wordt gegeven. Diskwalificatie van een ruiter leidt tot diskwalificatie van het hele team bij teampenning.

8.4.3
Onder ruw gedrag, waarop een diskwalificatie volgt, wordt onder andere verstaan:
Het paard bijt, trapt of loopt een koe omver.
Een koe de wedstrijdring verlaat, over of door de omheining door schuld van de ruiter.

8.4.4
Als een dier per ongeluk struikelt en valt en een ruiter rijdt er over heen, zal het aan de jury zijn te
beslissen of alles geprobeerd is dit ongeluk te voorkomen.

8.4.5
De jury bepaalt of een koe de wedstrijdring verlaat door schuld van een ruiter. Indien de jury de ruiter
niet schuldig acht krijgt het team een rerun.
ALGEMENE OPMERKING: om elke straf voor onnodige ruwheid tegen het vee te voorkomen moet er altijd
een vrije doorgang en uitweg voor het vee zijn.
16
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8.5 Controle op wedstrijddocumenten
8.5.1
Tijdens DTA-wedstrijden wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de benodigde
wedstrijddocumenten met hierin de gevraagde gegevens volgens de onderstaande bepalingen. De
deelnemer is hiervoor verantwoordelijk.

8.5.2
De deelnemer dient tijdens een DTA-wedstrijd op verzoek van een official te tonen:
• Het bij het paard behorende Paardenpaspoort met daarin alle gegevens volgens de Verordening
Identificatie & Registratie van het PVV en de reglementaire bepalingen.

8.5.3
In het Paardenpaspoort dient een geldig overzicht te zijn geregistreerd van de aan het paard toegediende
vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza.
a. De basisvaccinatie tegen influenza.
b. Vervolgens dient jaarlijks (niet later dan maximaal 12 maanden) de vervolgenting te zijn gegeven.

8.5.4
Overtreding van de bepalingen van dit artikel wordt aangemerkt als administratief verzuim en hebben –
met uitzondering van het gestelde in lid 2a van dit artikel – uitsluiting tot gevolg.

8.5.5
Indien overtredingen van toepassing zijn op één of meer paarden van een deelnemer worden deze
afzonderlijk bestraft.

HOOFDSTUK 9 – WEDSTRIJD
9.1 Algemeen
9.1.1
Teampenning:
Binnen de gestelde tijdslimiet moet een team van drie ruiters drie stuks vee met dezelfde aangewezen
nummers of gekleurde halsbanden uit de kudde selecteren en in een pen drijven. Het team dat de meeste
stuks vee in de snelste tijd in de pen drijft, wint.

9.1.2
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Cattle penning:
Binnen de gestelde tijdslimiet moet een ruiter een rund met een aangewezen nummer of gekleurde
halsband uit de kudde selecteren en in een pen drijven. De combinatie met de snelste tijd wint.

9.1.3
Teampenning klassen:
Ruiters die na 2008 een belangrijke titel hebben behaald (winnaars van NK / EK / WK / DTA Highpoint) of
les geven in een bepaalde discipline moeten in die discipline vanaf 2010 in de open klasse starten. Alle
overige ruiters kunnen vanaf 2010 in de limited klasse starten.
De geldigheid van de open klasse is 2 jaar. Indien een ruiter in 2 jaar geen kwalificatie-punten rijdt voor de
open (dus geen NK/EK/WK of highpoint wint), wordt de betreffende ruiter teruggeplaatst naar de Limited
Limited ruiters mogen in de Limited en open klasse starten. Een Limited-team kan bestaan uit één open
ruiter en twee Limited ruiters of drie Limited ruiters.
Cattle penning klassen :
Voor de Cattle penning gelden dezelfde regels als voor teampenning.
Working Cow Horse :
Word je gezien als open ruiter als je geld krijgt om paarden te trainen of les geeft in Cowhorse.
.
Indien er voor een wedstrijd te weinig Limited-teams / ruiters zijn (minder dan 5), starten de ingeschreven
Limited-teams / ruiters mee in de open.

9.2 Het wedstrijdveld
9.2.1
Teampenning: Het wedstrijdveld wordt volgens onderstaand schema ingedeeld.

18

DUTCH TEAMPENNING ASSOCIATION

Cattlepenning: Het wedstrijdveld wordt volgens onderstaand schema ingedeeld.

9.2.2
De minimale afmeting van de wedstrijdring is 20 x 40 meter.
19

DUTCH TEAMPENNING ASSOCIATION

9.2.3
De middenlijn moet gemarkeerd worden aan de omheining, en goed zichtbaar zijn voor de jury en de
deelnemers.

9.2.4
De pen moet een ondoorzichtige zijde aan de achterkant hebben.

9.3 Kudde samenstelling
9.3.1
Bij teampenning is de optimale grootte van de kudde 30 stuks vee; maar een maximum van 45 stuks is
toegestaan en een minimum van 21 stuks per kudde is verplicht, ook als er minder dan 7 teams zijn.
Er moeten minimaal 1,8 koeien zijn per team, als we met 2 kuddes werken en tot maximaal 35 teams.
Bij cattle penning is de optimale grootte van de kudde 20 stuks vee maar een maximum van 30 stuks is
toegestaan en een minimum van 15 stuks per kudde is verplicht, ook als er minder dan 7 combinaties zijn.
a. Elk nummer en kleur, in de kudde, mag maar een keer gebruikt worden bij een run.
b. Kuddes moeten qua grootte en ras aan elkaar gelijk zijn.

9.3.2
Al het vee wordt bijeengedreven aan de veezijde van de middenlijn voordat de wedstrijd begint. Het
settelen van de kudde wordt door één of meerdere settlemen gedaan.

9.3.3
Teampenning: al het vee in een kudde moet in groepen van drie genummerd zijn.

9.3.4
De nummers moeten minimaal 15,5 x 15,5 centimeter groot zijn en de gekleurde halsbanden moeten
minimaal 15,5 centimeter breed zijn. Nummers moeten op beide zijden van het dier aangebracht zijn, met
de bovenkant vlak bij het midden van de rug van het dier tussen de schouder en de heup.
a Er moet altijd hetzelfde aantal stuks vee in elke kudde zijn in eenzelfde voorronde.
b In het geval dat er meer of minder dan drie stuks vee met dezelfde toegewezen nummers of gekleurde
halsbanden in een kudde ontdekt worden, moet het team met meer of minder toegewezen stuks vee een
rerun krijgen aan het einde van de totale voorronde. De tijden van alle andere deelnemers binnen zo’n
fout genummerde kudde blijven hetzelfde.
c Vee kan niet nogmaals gebruikt worden binnen een voorronde behalve bij een rerun.

9.4 Startvolgorde
9.4.1
De nummers en- of kleuren en de startvolgorde wordt voor de aanvang van de wedstrijd geloot met het
wedstrijdsysteem op de computer. Of door de jury en de wedstrijdleiding

9.4.2
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De organisatie is gezamenlijk met de jury verantwoordelijk voor de controle van de startvolgorde van de
ruiters en de toekenning van de nummers van het vee, nadat de startlijst door de jury is getekend, zijn er
geen veranderingen meer mogelijk.

9.5 Start
9.5.1
De flagman op de middenlijn zal de groene vlag omhoog houden om aan te geven dat de arena gereed is.

9.5.2
Zodra de ruiter/ Team de arena betreedt, moet hij zich volledig op de kudde toeleggen. Elk oponthoud
leidt tot diskwalificatie.

9.5.3
De deelnemer(s)krijgt een koe nummer toegewezen op het moment dat het eerste paard, met de neus,
de middenlijn passeert.
a. Het nummer wordt zichtbaar getoond.
b. Het nummer wordt omgeroepen.
c. Bij de cattle penning wordt ook de kleur getoond en omgeroepen.

9.6 De tijd
9.6.1
De tijdslimieten voor Teampenning zijn: 75 seconden (1:15 minuten) voor de open en limited klassen.
De tijdslimiet voor Cattle penning is 60 seconden (1 minuut).
a. Een waarschuwing 30 seconde moet gegeven worden aan de deelnemer(s) dat met het vee werkt,
30 seconden voordat de uiteindelijke tijd om is.
b. In het geval de 30 seconden waarschuwing niet gegeven wordt, mag op verzoek van de deelnemer(s)
een rerun gegeven worden, zonder strafseconden.

9.6.2
Op het moment dat het eerste paard met de neus de middenlijn passeert laat de flagman de groene vlag
zakken en start de tijd.

9.7 Acceptatie van de kudde
9.7.1
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer(s), om voordat er met het vee gewerkt wordt, naar de
jury te gaan als, naar hun mening, er zich een gewond of onbruikbaar dier in de kudde bevindt.

9.7.2
Als er eenmaal met het vee gewerkt wordt, worden geen excuses meer geaccepteerd met uitzondering
van het feit dat het welzijn van het vee niet in gevaar komt.
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a. Door te beweren dat een dier niet geschikt is, stellen de regels dat het dan duidelijk kreupel, ziek of
gewond is. Langzaam, lui of moe vee wordt niet ongeschikt geacht.
b. Als de klacht niet gegrond wordt verklaard en het dier in de kudde blijft, zal de voorronde volgens
programma starten.
c. Anderzijds, als het betreffende dier ongeschikt wordt geacht, zal het uit de kudde verwijderd worden
voordat de voorronde begint.

9.8 Time oftewel het pennen
9.8.1
De deelnemer(s) krijgen ‘Time’ wanneer:
a. Om een tijd te zetten moet een ruiter zijn hand omhoogsteken of op de tijdschakelaar drukken na
dat zijn paard met de neus de pen lijn is gepasseerd. Als een ruiter zijn hand opsteekt anders dan dat het
paard met zijn neus de penlijn is gepasseerd, geeft hij te kennen de run te willen staken met het gevolg
een “no time”.
b. Geen enkel paard mag verder dan de staart in de pen komen. Als een paard verder dan de staart in de
pen komt, wordt het “no time“, ook nadat de tijd gestopt is. De paarden moeten achterwaarts van de pen
lijn gaan nadat de tijd is gestopt.
c. Al het niet toegewezen vee moet compleet aan de veezijde van de middenlijn zijn of het is “no time”.
d. Teampenning: alle ruiters moeten tijdens het pennen terug zijn aan de penzijden.
flagman laat de witte vlag pas zakken wanneer het team aan alle punten bij 1 voldoet, dan word de tijd
stop gezet.
e. Cattle penning: elk dier dat zich na het stoppen van de tijd aan de zijde van de pen bevindt, bezorgt de
ruiter 10 strafseconden.
f. Teampenning: een team kan de tijd stoppen met een of 2 stuks vee in de pen.
g. Teampenning: als een team de tijd stopt met maar één of twee stuks vee in de pen, hoeft de rest van
het toegewezen vee NIET aan de veezijde van de middenlijn te zijn.

9.9 Puntentelling
9.9.1
De deelnemer(s) die de meeste koeien pent, in de snelste tijd, wint de wedstrijd.
a . Teampenning: teams die drie stuks vee pennen eindigen hoger dan twee, en twee eindigt hoger dan
één, ongeacht de tijd.
b. In wedstrijden met meerdere voorronden wint, bij een gelijk aantal koeien, de deelnemer(s) dat in elke
ronde pent van de deelnemer(s) dat in één ronde niet pent.

9.9.2
In meerdere voorrondes, worden de koeien en de tijden opgeteld om de plaatsing te bepalen.

9.9.3
Wanneer er deelnemers gelijk eindigen, moeten de deelnemers één koe pennen. De snelste tijd wint.

9.9.4
Als men een “no time“krijgt in een wedstrijd met meerdere voorrondes krijgt zo’n run 0 koeien en de
maximale tijd.
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9.9.5
De jury ondertekend alle sheets.

9.10 DTA Highpoint Competitie Reglement
9.10.1
Voor deelname aan de competitie dient het gehele team of de ruiter (s) lid te zijn van DTA.
Er moeten minimaal 5 teams / ruiters deelnemen aan een onderdeel om high point punten te krijgen.

9.10.2
Er wordt gereden volgens het wedstrijdreglement van de DTA welke op onze site vermeld is , en op de
wedstrijden ter inzage zal zijn.

9.10.3
De wedstrijden worden verreden over 2 voorrondes.

9.10.4
Uit deze voorrondes worden 10 teams/cattle penners geselecteerd welke doorgaan naar de finaleronde.

9.10.5
In de finaleronde zijn er 10 plaatsingen.

9.10.6
De koeien en tijd die je behaald hebt in de 3 rondes worden bij elkaar opgeteld, wanneer je niet in de
finale wordt geplaatst krijg je voor de finale ronde 0 koeien en 75 seconde.

9.10.7
Is het de ruiter(s) niet gelukt om in de eerste twee runs een koe te pennen, dan gaat men niet door naar
de finale.

9.10.8
Aan het eind van de competitie teams/cattle penners zal er op de volgende volgorde gekeken worden
welke combinatie de meeste koeien heeft gepend,de beste tijden heeft gezet ,dit alles beslist wie de
Highpoint titel gewonnen heeft.

9.10.9
Bij de puntentelling voor de team/Cattle penning Highpoint worden de besten resultaten bij elkaar
opgeteld.
Bij 6 of minder wedstrijden vervalt je slechtste wedstrijd.

9.10.10
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Zowel voor het klassement als de gemiddelde score wordt de teller bij aanvang van een nieuw seizoen op
nul gezet.

9.10.11
Deelname aan de competitie is voor eigen risico, de DTA is in geen enkele hoedanigheid aansprakelijk
voor geleden schades.

9.11 No time
9.11.1
a. Teampenning limited / Cattle penning als er wanneer dan ook 5 of meer stuks vee, over de middenlijn
komen, krijgen de deelnemer(s) een no time . Elk deel van het vijfde dier dat over de middenlijn komt
zal leiden tot “no time”.
b. Als er een verkeerde koe over de middellijn gaat bij de teampenning open krijg je een” no time”.
c. Als er een verkeerde koe in de pen komt krijg je een “ no time”.

9.11.2
De val van het paard betekent een “no time”.

9.113
a. Als je een koe de eerste keer uit de kudde drijft en hij gaat liggen omdat hij moe is krijg je een “Rerun”.
b .Drijf je een koe uit de kudde en je laat de koe ontsnappen, waardoor je ze weer moet halen en de koe
gaat dan liggen krijg je een “No Time”.

9.11.4
Alle ruiters moeten tijdens het pennen terug zijn aan de pen zijde anders krijg je een “no time”.

9.12 Rerun
9.12.1
Als deelnemer(s) een nummer of kleur halsband toegewezen krijgt dat al gebruikt is in de betreffende
kudde, zal er direct een re-run gegeven worden, met dezelfde kudde.
a. De wedstrijdleiding kan gemotiveerd afwijken van deze regel indien de toestand van de kudde hierom
vraagt.
b. Wordt de fout ontdekt nadat de kudde uit de arena is verwijderd, zal de re-run aan het einde van de
totale voorronde gegeven worden met dezelfde kudde.

9.12.2
Zowel herstarts als re-runs zullen toegekend worden als de deelnemer(s) benadeeld wordt tijdens
hun/zijn/haar run.
Oorzaken kunnen zijn:
• fouten en/of vergissingen van de organisatie
• bij ziek vee
• bij storingen van elektronische apparaten die worden gebruikt om de wedstrijd correct en ordelijk
te laten verlopen
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De volgende zaken kunnen worden beschouwd als technische of organisatorische vergissingen en fouten:
• storing van de tijdwaarneming
• storing van de klok of stopwatch
• een duidelijke vertraging van de omroeper tijdens het toekennen van het nummer aan de
deelnemer(s)
• de tussenkomst van de settelers terwijl de deelnemer(s) aan het werk is
• de toekenning van een reeds gebruikt nummer of kleur
• een fout in de nummering van het vee in de kudde
• de storing door een ongewenst dier in de arena tijdens de ronde
a. Een herstart zal onmiddellijk plaatsvinden, omdat dit veroorzaakt wordt in de eerste momenten van de
run, en gebeurt met een ander nummer en/of andere kleur dan was toegewezen.

9.12.3
Als er geen vers vee beschikbaar is voor re-runs, zal de jury en de wedstrijdleiding beslissen welk vee
wordt gebruikt. Als er meerdere re-runs gereden moeten worden in een voorronde, zullen ze op volgorde
verreden worden.
a. Als vee nogmaals gebruikt moet worden en moet aangevuld met vers vee, met het gebruikte en verse
vee gemengd worden en opnieuw genummerd/voorzien van gekleurde halsbanden worden. Er moet zo
goed mogelijk geprobeerd worden dat elk team evenveel vers als gebruikt vee toegewezen krijgt.

9.13 Penalty’s en straffen
9.13.1
De val van een ruiter onderbreekt de run niet; maar elke poging van de ruiter te voet om het vee te
beïnvloeden zal automatisch leiden tot diskwalificatie.

9.13.2
Indien een ruiter zijn of haar hoed verliest krijgt hij /zei geen straf seconden.

9.13.2
Cattle penning: elk dier dat zich na het stoppen van de tijd aan de zijde van de pen bevindt, bezorgt de
ruiter tien strafseconden.

9.14 Betekenis van de vlaggen:
9.14.1
Bij de startlijn:
a. Groene vlag omhoog = arena startklaar.
b. Groene vlag valt = start de tijd.
c. Rode vlag omhoog = meer dan 4 koeien over de startlijn start lijn = “No Time“.
25

DUTCH TEAMPENNING ASSOCIATION

9.14.2
Bij de pen:
a. Witte vlag valt = time.
b. Rode vlag omhoog = ruiter en paard niet / te ver in de pen of een verkeerde koe niet aan de veezijde
van de middenlijn op het moment van tijdvragen = “No Time“.

9.14.3
Bij de jury:
a. Gele vlag omhoog = warning.
b. Rode vlag omhoog = DQ bij roughness.
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