RIJBAANREGELS RSV HEEZE
Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan de
onderstaande rijbaanregels te houden. Daarnaast wordt van de ruiters beleefdheid
en hoffelijkheid ten opzichte van anderen verwacht. Mocht er onduidelijkheid zijn
over één van onderstaande regels, neem dan contact op met het bestuur.
 Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met
gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.
 Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen
(jodphurs) met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met
chaps. Er mag alleen met jodphurs gereden worden in combinatie met chaps.
De laarzen of schoenen moeten ruim in de stijgbeugels te zitten.
 Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende
sieraden en losse kleding te dragen.
 Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden
aangekondigd.
 Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden.
 De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de
hoefslag voorrang.
 De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd
voorrang.
 Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef de ruimte.
 Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat dressuur rijden voor
springen en mennen.
 Wanneer er meer combinaties springen dan dient het springen van een
hindernis te worden aangekondigd.
 Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt.


Wanneer er één of meer combinaties rijden, is longeren alleen toegestaan
wanneer alle combinaties toestemming geven. Bij aanwezigheid van jeugdige
ruiters is longeren per definitie niet toegestaan mits de bak verhuurd is.



Indien er geen andere combinaties aanwezig zijn, dient een ruiter in het bezit
te zijn van een mobiele telefoon onder handbereik. Dit om bij eventuele
calamiteiten een noodoproep te kunnen maken.

