
1. AHECS en Brussels Livestock Show organiseren 
tijdens Agribex in Brussels Expo de wedstrijd vrij-
springen ‘Brussels Free Jumping Stars’, toegankelijk 
voor alle 2- en 3-jarige paarden ingeschreven bij 
een stamboek dat erkend is door de WSBHF. De 
wedstrijd vindt plaats op zaterdag 7 december 2019.
2. Inschrijven en betalen gebeurt uitsluitend onli-
ne via ers.galop.be. De inschrijvingen sluiten op 18 
november. Elke inschrijving kan geweigerd worden 
bij niet-betaling, niet-naleving van het reglement, 
enzovoort.
3. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro. Er wordt 
geen terugbetaling voorzien in geval van afwezig-
heid om welke reden dan ook, behalve in het geval 
het evenement geannuleerd wordt door de Raad 
van Bestuur van AHECS/Brussels Livestock Show.
4. In paleis 1 zijn een 30-tal boxen ter beschikking. 
Deze kunnen gratis gebruikt worden en worden 
beheerd door AHECS.  
5. De startlijsten worden automatisch gegenereerd 
door het inschrijvingssysteem. Daarbij wordt reke-
ning gehouden met eigenaars waarvan meerdere 
paarden in één proef aantreden. Alle paarden 
betreden de piste op nummer. Er kan niet onderling 
gewisseld worden. 
6. Op de dag van de competitie moet elke eigenaar 
vóór het begin van het evenement op het wed-
strijdsecretariaat zijn deelname bevestigen. 
7. Het originele paspoort van elk paard moet op 
vraag voorgelegd kunnen worden. 
8. Deelnemende paarden moeten

a. gezond zijn;
b. gevaccineerd zijn tegen influenza; 
c. over een geregistreerde, elektronische chip 
beschikken;
d. getraind zijn in het vrijspringen;
e. netjes en met ingevlochten manen de piste 
betreden.  

9. De jury en de organisatie behouden zich het 
recht om de wedstrijd te onderbreken wanneer er 
zich gevaarlijke situaties voordoen voor mens of 
dier. 

Ook gezondheidsgebreken zoals kreupelheid, over-
matige voorbereiding, stress, … kunnen leiden tot 
het onderbreken van de proef. 
10. Tijdens de wedstrijd mag de voorsteller ver-
gezeld worden door een extra persoon. Ze zijn 
volledig in het wit gekleed (lange broek) of dragen 
correcte stadskledij. Officiële stamboek-truien, 
-polo’s en t-shirts worden ook toegelaten als ze 
gecombineerd worden met een witte, lange broek. 
11. Het is verboden bescherming aan te brengen 
aan de achterbenen van deelnemende paarden 
(getten, springschoenen, bandages,…).
12. De beslissingen van de juryleden zijn definitief. 
Elk jurylid beoordeelt de paarden afzonderlijk en 
toont alle scores onmiddellijk aan het publiek. Alle 
paarden ontvangen een score voor techniek (op 
20) en vermogen (op 20). De tweede beoordeling 
– vermogen – is de doorslaggevende factor bij een 
gelijkstand. 
13. De winnende paarden van elke categorie ont-
vangen een jaar lang kwaliteitsvoeder van Saracen 
Horse Feeds. De tweede en derde plaatsen kunnen 
rekenen op een voorraad van respectievelijk 6 en 3 
maanden. Hiertoe dienen zij contact op te nemen 
met de leverancier via www.animalroyal.be.  
14. Alle deelnemers ontvangen een naturaprijs. Zij 
kunnen deze ophalen aan het wedstrijdsecretariaat.
15. De eigenaar moet voorafgaand aan de wed-
stijd een aanspakelijkheidsverzekering afsluiten. 
De aanwezigheid op het evenement en deelname 
aan de competitie zijn volledig op eigen risico. De 
aanwezige paarden blijven steeds onder de zorg en 
verantwoordelijkheid van de eigenaar. Door in te 
schrijven en deel te nemen aan de wedstrijd heeft 
elke eigenaar ingestemd met het reglement. In 
geen enkel geval kunnen leden van de organisatie, 
helpers, vrijwilligers of grooms aansprakelijk worden 
gesteld in geval van een ongeval of schade, tenzij 
hun verantwoordelijkheid veroorloofd is. 
16. Voor alles wat niet omschreven staat in dit 
reglement, gelden de beslissingen van de Raad van 
Bestuur van AHECS en Brussels Livestock Show. 
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