
Trainingsspringen donderdag, vrijdag en zondag overdag 
 
Trainingsreglement 
- Trainingsspringen op donderdag, vrijdag en zondag enkel mogelijk op inschrijving 
- Verreden rubrieken: BB (90cm), B (1.00m), L (1.10m), M (1.20m), Z (1.30m), ZZ (1.35m) 
- Inschrijven via: www.equicompetition.nl 
- Inschrijving is geldig na betaling met Ideal 
- Kosten € 12,50 per start 
- Indien je een paard twee keer wilt starten dan dit paard ook twee keer inschrijven. Op de 

dag zelf worden geen extra starts meer aangenomen 
- Bij het oefenspringen geldt het gewone wedstrijdreglement dat ook van toepassing is op 

officiële wedstrijden 
- Deelname in officieel wedstrijdtenue 
- Aanvangstijd afhankelijk van aantal inschrijvingen 
- Er is geen ranglijst en er zijn geen prijzen. Je rijd niet tegen elkaar, maar alleen voor jezelf 

om verder te komen in de training 
- Er mogen max. 2 deelnemers in de ring. Binnen rijden van de ring alleen na toestemming 

ringmeester 
- Er mogen max. 10 ruiters tegelijk op het voorterrein. Binnen rijden voorterrein alleen na 

toestemming ringmeester 
- Tijdens parcours verkennen dient te allen tijde 1,5 meter afstand in acht gehouden te 

worden 
- Op het voorterrein mogen max. 4 grooms/begeleiders aanwezig zijn. Aan elke kant van 

de hindernis max. 1 persoon 
- Ruiters en grooms/trainers dienen handschoenen te dragen 
- Deelname alleen voor leden V.R.C.A. (Vereniging Riders Club Asten) 
- Ben je nog geen lid van de V.R.C.A. dan wordt dit tegelijk met je inschrijving geregeld. Bij 

het inschrijfgeld komt dan eenmalig het lidmaatschapsgeld. Zodra dit voldaan is met 
Ideal wordt je aangemeld als lid van de V.R.C.A. 

 
Overige regels 
- Volg te allen tijde de aanwijzingen van medewerkers van Manege Heijligers op. 
- Vrachtwagens op het parkeerterrein dienen op voldoende afstand van elkaar te parkeren 

zodat er met het zadelen van de paarden altijd voldoende afstand bewaard kan blijven. 
- Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 

huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar  
- Heb je zelf klachten (zoals koorts, hoesten, verkoudheid, benauwd) of heeft een gezinslid 

koorts dan mag je helaas niet komen trainen 
- Was je handen voor en na je bezoek aan onze accommodatie met water en zeep  
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  
- Gebruik papieren zakdoekjes  
- Schud geen handen 
 


