
1. OP TIJD IN WEDSTRIJDRING :
* Van elke ruiter wordt verwacht dat hij zelf moet opletten om tijdig in de
    wedstrijdring aanwezig te zijn, zeker bij afwezigheid van de steward.
* maak je klaar als de ruiter voor jou aan zijn proef bezig is.
* kijk even naar de ruiter voor jou zodat je weet of je van in de ring moet
  starten of van buiten de ring.
* Het  is niet de hoofdtaak van de steward om hiervoor te zorgen. 
   Deze heeft ook nog andere taken die hij moet uitvoeren.

2 REGELS IN DE PADDOCK :
* Wees hoffelijk en houdt U aan de richtlijnen.
* de ruiters die op de linkerhand rijden hebben altijd voorrang.
* Hou rekening met de andere deelnemers als je paard moeilijk is.
* Als je aan het uitstappen bent doe dit dan niet op de hoefslag.
* het verwijderen van hulpmiddelen doe je niet in de paddock.

3. PRIJSUITREIKINGEN :
* Wees tijdig aanwezig.
* Steeds in correcte kledij.
* Meldt het op het secretariaat als je niet aanwezig kan zijn.
* Bij ongeldige afwezigheid vervalt je geldprijs !!!!!

4. HOUDING TOV RECHTERS:
* heb respect en wees hoffelijk tegenover de rechters.
* wanneer je uitleg wil van een rechter , doe dit dan enkel
    als hij vrij is en niet tijdens de proeven die hij moet jureren.
* Bij klachten wend je dan tot het secretariaat en niet bij de jury zelf.

5. JUISTE KLEDIJ :
* in de paddock is correcte zomerkledij  of regenjas altijd toegelaten
* In de wedstrijdring is dit enkel toegelaten na toestemming van de steward.
* voorkeur regenjas is plastieken doorschijnende jas,
* correcte  zomertenue is wit hemd of T-shirt met korte mouwen 
   en gesloten kraag. Das mag maar moet vastgemaakt zijn,

6. SECRETARIAAT :
* Geef hen voldoende ruimte en tijd om jullie protocol correct te behandelen.
* Steeds tijdig aanmelden zodat men weet wie aanwezig is.
* kijk je protocol onmiddellijk na en als je denkt dat er een fout is gemaakt
   dan meld dit onmiddellijk op het secretariaat zodat we dit kunnen corrigeren.
* wanneer de wedstrijd afgelopen is worden er geen wijzigingen meer 
   gedaan aan het protocol.
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