REGLEMENT 2016
VAN HET INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAP VAN DE VOLBLOED LUSITANO
WEDSTRIJD VAN MODEL EN GANGEN EN OPNAMEKEURING IN HET STAMBOEK VAN FOKDIEREN

Het internationale kampioenschap van de volbloed Lusitano vindt plaats op 25 september 2016 bij het
Nationaal Hippisch Centrum (KNHS Centrum), De Beek 125, 3852 PL Ermelo (www.knhscentrum.nl).
De wedstrijd van model en gangen is alleen voor paarden die ingeschreven staan in het
Lusitanostamboek (Puro Sangue Lusitano), voor leden van de vereniging Lusitano Vrienden Nederland
LVN en voor leden van buitenlandse zusterverenigingen van de LVN die woonachtig zijn in het
buitenland. De opnamekeuring is ook toegankelijk voor niet-leden die woonachtig zijn in
Nederland. Voor alle proeven betalen leden van de LVN het normale tarief, niet-leden betalen een
dubbel tarief. Dit geldt ook voor de huur van boxen en de kosten voor bijschrijving in het Livro de
Adultos.
Artikel 1 – Inschrijvingen
1. U kunt zich inschrijven door middel van het insturen van het inschrijfformulier uiterlijk voor
07 AUGUSTUS 2016 per post t.a.v.:
Lusitano Vrienden Nederland
T.a.v. Richard Jansen
Koepelberg 13
2211 DV Noordwijkerhout
2. Er moet gebruik worden gemaakt van één (1) formulier per paard; tevens dient u afhankelijk
van de rubriek diverse bijlagen per paard in te dienen. Zie hiervoor het inschrijfformulier: “wat
stuur ik allemaal mee”.
3. Te laat ingediende inschrijvingen, onvolledige inschrijvingen of inschrijvingen waarbij een of
meerdere bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen.
4. Na sluitingsdatum van de inschrijving is het niet meer mogelijk paarden toe te voegen of te
wijzigen.
5. Indien een paard ter opnamekeuring aangeboden wordt dat in het verleden afgekeurd is,
dient dit bij de inschrijving gemeld te worden. Verzuim kan leiden tot uitsluiting van
deelname.
Artikel 2 - Toelating
1. Deelnemers mogen deelnemen als de factuur uiterlijk op de op de factuur genoemde
vervaldatum is voldaan.
2. Het secretariaat is open op zaterdag 24 september vanaf 19:00 uur tot 20:30 uur en op
zondag 25 september vanaf 8:00 uur.
3. Na overhandiging en controle van het paspoort en de chip door het secretariaat, ontvangt u
een hoofdstelnummer/armnummer. Dit nummer dient zichtbaar worden aangebracht, hetzij
aan het hoofdstel, hetzij aan de bovenarm van de ruiter. (Bij het dragen van een armnummer
dient de ruiter zelf voor veiligheidsspelden te zorgen.) Het nummer moet altijd duidelijk
zichtbaar zijn voor de keurmeester. Deelnemers zonder nummer worden niet in de ring
toegelaten en kunnen niet deelnemen aan de proeven. U krijgt bij inlevering van het nummer
uw paspoort terug.
4. De ingeschreven paarden moeten aan de keurmeester worden voorgesteld op de aangewezen
plaats. Merries worden beoordeeld op 25 september 2016 in de ochtend. Hengsten en ruinen
worden beoordeeld op zondag 25 september 2016 in de middag.
5. De ringmeester zal aangeven wanneer de paarden van een proef de wedstrijdring in moeten.
De paarden dienen na deze melding binnen vijf (5) minuten in de wedstrijdring aanwezig te
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zijn. Paarden die na vijf minuten niet in de wedstrijdring zijn, worden uitgesloten van
deelname aan de proef. Uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
Het is niet toegestaan om zonder goedkeuring van de ringmeester met een paard de
wedstrijdring te betreden; dit geldt van zaterdag voorafgaand aan de keuring 18:00 uur tot
zondagavond 20:00 uur.
Artikel 2.1 - Paarden die deelnemen aan de proeven dienen aan de volgende voorwaarden
te voldoen
1. Paarden die onder het zadel worden voorgebracht, worden getoond in halthouden en in drie
gangen, afhankelijk van de ingeschreven proef. Paarden die aan de hand worden
voorgebracht, worden getoond in halthouden, in stap en in draf.
2. De paarden moeten ingeschreven staan in het geboortenboek (Livro de Nascimentos) of het
volwassenenboek (Livro de Adultos) van het APSL Lusitanostamboek.
3. Iedere deelnemer zal slechts in de ring toegelaten worden in gepaste kleding. Dit mag zijn:
Portugees of Engels rijkostuum, Nederlands wedstrijdtenue of KWPN-voorbrengtenue (witte
broek en wit hemd). Harnachement en kleding van de ruiter moeten afgestemd zijn:
Portugese kleding en harnachement zijn aanbevolen. De paarden moeten getoiletteerd zijn.
Deze vereisten gelden onverkort voor het losrijden op de locatie.
4. Een voorbrenger mag niet meer dan twee paarden per proef voorbrengen.
5. Het is streng verboden om gebruik te maken van een zogenaamde aanjager. Indien nodig kan
hulp worden ingeroepen van de organisatie.
6. Bij aankomst van de paarden en indien nodig twee uur voor aanvang van de proef moeten de
paarden ter beschikking staan van de dierenarts. Dit is nodig om de identificatie en de
conditie van het desbetreffende paard te controleren.
7. Alle paarden zullen geïdentificeerd moeten zijn volgens het reglement van het APSL
Lusitanostamboek, goedgekeurd op 18 juni 2009 en bekrachtigd op 16 maart 2010.
Artikel 2.2 - Bijkomende voorwaarden voor deelnemers aan de opnamekeuring voor
bijschrijving in het volwassenenboek (Livro de Adultos)
1. Merries kunnen voor de opnamekeuring deelnemen vanaf een leeftijd van 3 jaar. Hengsten
kunnen voor de opnamekeuring deelnemen vanaf een leeftijd van 4 jaar.
2. Het secretariaat moet voorafgaand aan de deelname van het paard in het bezit zijn van een
door een erkend dierenarts ondertekende schets van het paard. Een kopie van de schets uit
het paspoort volstaat.
3. Na bekendmaking van de punten blijven de paarden ter beschikking van de keurmeesters
zodat het paard op een hiervoor aangewezen plaats gemeten kan worden.
4. Het paard moet op de rechterbil een brandmerk van de fokker dragen of in het bezit zijn van
een microchip, dit in overeenstemming met het reglement van het Lusitanostamboek
goedgekeurd op 18 juni 2009 en bekrachtigd op 16 maart 2010.
5. Deelnemers moeten kennis genomen hebben van de wijzigingen die in het reglement van het
Lusitanostamboek staan dat is goedgekeurd op 18 juni 2009 en bekrachtigd op 16 maart
2010.
6. Van opname hengsten die goedgekeurd worden, dient binnen 30 dagen een spermiogram
overhandigd te worden aan de APSL.
7. Voor de bijschrijving van de goedgekeurde merries en hengsten in het Livro de Adultos zal
een factuur, groot € 150,00 aan de eigenaren van de goedgekeurde paarden gestuurd
worden. Na het voldoen van deze factuur zal de bijschrijving uitgevoerd worden. Voor nietleden van de verenigingn Lusitano Vrienden Nederland geldt een dubbel tarief.
Artikel 3 - Conditie en hygiënische normen
1. Vereist is inenting tegen paardengriep (influenza) en tetanus. Om beschouwd te worden als
ingeënt tegen influenza en tetanus moet elk paard:
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1a. Een basisenting ondergaan hebben bestaande uit twee (2) inspuitingen met een
tijdsinterval van minimum van 21 dagen en maximum van 92 dagen. Voor tetanus
bestaat het basisschema uit twee (2) inentingen met een tijdsinterval van één maand
gevolgd door een jaarlijkse herhaling.
1b. Verdere herhalingsinentingen gekregen hebben waarbij het tijdsinterval tussen twee
inentingen de 12 maanden niet mag overschrijden.
1c. Geen verschijnselen vertonen van ziektesymptomen, in het bijzonder infecties of
besmettelijke ziekten, in overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden tot het
stamboek van fokdieren.
2. Dieren mogen niet zijn gedrogeerd. De eigenaar van het paard dient gedurende de
keuringsdag de dierenarts toe te staan bloed af te laten nemen voor controle op drogerende
middelen.
Artikel 4 - Klassement
1. Het klassement wordt vastgesteld door een jury van één of meer leden, die door de APSL
samengesteld uit de commissie van keurmeesters belast met de inschrijvingen in het
stamboek van het Lusitanopaard. In rubrieken waaraan paarden deelnemen die toebehoren
aan de fokkerij van een of meerdere keurmeesters, zullen deze keurmeesters vervangen
worden door andere keurmeesters.
2. Het klassement wordt gegeven tot de vierde deelnemer of tot een vierde van het aantal
dieren in de proef indien er meer dan 16 paarden aanwezig zijn.
3. De prijzen worden toegekend aan de eigenaars van de paarden.
4. De beslissingen van de keurmeesters zijn onherroepelijk, behalve wanneer zij genomen
werden in overtreding met de uitdrukkelijke beschikkingen van het huidig reglement.
5. Bij elke klacht zal de geschonden reglementaire beschikking moeten worden vermeld en het
tijdstip waarop de vermeende overtreding gebeurde.
6. Klachten moeten schriftelijk overhandigd worden aan de voorzitter van de LVN of de
aangewezen plaatsvervanger binnen een tijdsbestek van één uur na de bekendmaking van de
resultaten van de proeven, tezamen met een borg van € 100,00. Is de klacht nietontvankelijk, dan wordt de borg ingehouden. Is de klacht ontvankelijk, dan volgt binnen zeven
dagen uitsluitsel en wordt de borg geretourneerd.
Artikel 5 - Prijzen
1. De Lusitanopaarden die in de proeven uitmuntend of zeer goed behalen, krijgen
respectievelijk een gouden of zilveren medaille.
2. De titel van Kampioen (hengst) en Kampioene (merrie) voor het beste paard van elk geslacht
gaat naar diegenen die een gouden medaille behaald hebben. Bij meerdere gouden medailles
gaat de titel naar de beste. Indien geen gouden medaille overhandigd werd zal men hetzelfde
doen met zilveren medailles.
3. De titel van Kampioen van de Kampioenen is voor de beste Kampioen of Kampioene.
4. De titel best gefokt Nederlandse veulen gaat naar merrie- en hengstveulens onder de moeder
van alleen volbloed Lusitano’s gefokt en geboren in Nederland. Beide ouders dienen
ingeschreven te zijn in het volwassenstamboek (Livro de Adultos).
Artikel 6 – Verzekering en wetgeving
1. Transport, voeding en onderhoud van de paarden die deelnemen aan de wedstrijd zal
verzekerd worden door de eigenaars op hun kosten.
2. De eigenaar van het deelnemende paard draagt de verantwoordelijkheid om aan alle
wettelijke eisen aangaande paardenhouderij en paardenvervoer te voldoen.
Artikel 7 - Verzorging
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1. Dieren die ziek worden tijdens de wedstrijd zullen verzorgd worden door de veeartsen die zich
ter plaatse bevinden, behalve indien de eigenaar een beroep wenst te doen op een veearts
van zijn keuze of zijn dier uit de wedstrijd terugtrekt.
Artikel 8 - Geschillen
1. In alle gevallen die niet voorzien zijn in het huidig reglement zal beslist worden door de
voorzitter van de LVN of zijn aangewezen plaatsvervanger.
Artikel 9 - Rubrieken
1. Om een rubriek (categorie van proeven) te openen hoeft er maar één paard ingeschreven te
zijn. Om praktische redenen kan een rubriek door het secretariaat verplaatst worden in het
programma. Verplaatsing van een rubriek in het programma heeft geen invloed op het
klassement.
Merries (25 september ochtend)
Opnamekeuring merries
Rubriek
Rubriek
Rubriek
Rubriek
Rubriek

I Merrieveulens van 1 jaar aan de hand
II Merrieveulens van 2 jaar aan de hand
III Merrieveulens van 3 jaar aan de hand
IV Merries van 4 jaar en ouder aan de hand
V Merries met veulen

Rubriek VI Best Nederlands gefokt veulen
Rubriek VII Gereden merries 4 jaar en ouder
Hengsten en ruinen (25 september middag)
Opnamekeuring hengsten
Rubriek
Rubriek
Rubriek
Rubriek
Rubriek
Rubriek

I Hengstveulens van 1 jaar aan de hand
II Hengstveulens van 2 jaar aan de hand
III Hengstveulens van 3 jaar aan de hand
IV Gereden hengsten van 4 jaar
V Gereden hengsten van 5 jaar en ouder
VI Ruinen (gereden of aan de hand)

Artikel 10 - Samenstelling van de jury, benoeming veeartsen en hoefsmeden
De vereniging Lusitano Vrienden Nederland publiceert uiterlijk twee weken (14 dagen) voorafgaand
aan de keuring een programma ofwel in het verenigingstijdschrift, ofwel op de website, ofwel beide.
In dit programma staan de namen van de juryleden (keurmeesters) en de namen en
bereikbaarheidsgevens van de veeartsen en hoefsmeden.
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