WEDSTRIJDREGLEMENT RINGSTEKEN (Deze regels gelden voor ruiters en aanspanningen)
De jury bestaat uit 3 personen, zijnde de ringmeester, de blokrechter en een jurylid.
Deelname aan het ringsteken geschiet op eigen risico.
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Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de Centrale post. Dit kan tot 13.00 uur. Er zijn
2 categorieën: ringsteken onder het zadel en ringsteken met aanspanning.
Voor ruiters is het dragen van een cap verplicht, op straffe van onmiddellijke
diskwalificatie.
Vanaf 13.30 uur kunnen de nummers door de deelnemers (onder het zadel)
opgehaald worden bij de Centrale post.
Iedereen die zonder begeleiding kan paardrijden, mag deelnemen.
Een paard of pony mag één keer meedoen – dus geen wisseling van berijder
tussentijds.
De deelnemers stellen zich op in de Lombardstraat en Achterstraat.
De spreekstalmeester roept de deelnemers op waarop de deelnemer zich opstelt
aan het begin van de ring.
Na toestemming van de ringmeester mag men starten en proberen de ring te steken.
Heeft men raak gestoken, dan zwaait de blokrechter met de groene vlag.
Als men mist, zal dit een rode vlag zijn.
De beslissing van de blokrechter is onherroepelijk en wordt genoteerd.
Er wordt door de spreekstalmeester duidelijk aangegeven of er raak of mis gestoken is.
Na het steken rijdt de deelnemer door naar de Kortendijk en de Achterstraat.
Alle deelnemers mogen één keer proefsteken, daarna mogen alle deelnemers drie keer
steken. Bij een groot aantal deelnemers kan de jury besluiten het aantal keer steken
met één te verminderen.
De ring wordt op ooghoogte gehangen op aanwijzing van de blokrechter, door het
jurylid.
Bij het TE LANGZAAM naderen van het blok (beslissing door blokrechter), wordt dit
opgetrokken.
Na 3 keer steken stellen de deelnemers zich op in de ring. Dan is de uitreiking voor de
origineelst uitgedoste deelnemer (2 prijzen). Eventueel wordt dan meegedeeld of er
gekampt wordt en zo ja hoe – als nog geen winnaar van de wedstrijd bekend is.
Diegenen die afvallen leveren direct hun stok en nummer in.
Tijdens het kampen wordt direct gebruik gemaakt van de kleinere ring.
1, 2 of 3 x steken, afhankelijk van het aantal over gebleven deelnemers en door de
jury vast te stellen. Als wederom kampen noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt
van de lange stok. (1 of 2 x steken).
Bij gelijk eindigen beslist de jury: nogmaals 1 of 2x steken(kleine ring - grote stok) of 2x
1ste prijs.
De aanspanningen krijgen in de Lombardstraat en Achterstraat nummer en stok
uitgereikt.
Iedere deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Bij
niet opvolgen van deze aanwijzingen kan diskwalificatie volgen.
De jury bepaalt wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Er zijn prijzen voor de beste ringstekers, maar ook voor de mooist uitgedoste ruiter of
aanspanning.

