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Om een eerlijke competitie en een correcte beoefening van de sport mogelijk te maken is een goede reglementering nodig. Minstens zo belangrijk is de sportieve instelling van de deelnemers. De
combinatie staat garant voor een mooie sport op elk niveau. De Militaire Prestatietocht te Paard
(MPTTP) berust dan ook op vier pijlers, te weten welzijn, kameraadschap, veiligheid en sportiviteit.
Gelet op het feit dat dit evenement voor een (groot) gedeelte op militair terrein plaatsvindt, dienen
deelnemers te allen tijde de aanwijzingen van de gastheer op te volgen.
Artikel 1 - opzet
1. De Militaire Prestatietocht te Paard is een wedstrijd

4. Gastheer: De MPTTP is een, onder de paraplu van de

waarin de capaciteiten van een paard onder het zadel, in

Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'

een aanspanning of als lastdier gedurende een bepaalde

vallende en in de oefenkalender van de Koninklijke

afstand worden beproefd. Deze wedstrijd test de kennis

Landmacht opgenomen en goedgekeurde

en kunde van de deelnemer om zijn paard zo goed

oriëntatietocht te paard. Gelet op het militaire karakter

mogelijk over een gemarkeerde route door

van de prestatietocht zal de tocht op- of rondom een

verschillende terreinen te rijden, waarbij het paard te

militair terrein worden verreden. Als gastheren zullen

allen tijde „fit to continue‟ dient te zijn. Een paard is fit

optreden de militaire verantwoordelijke (locatie)

to continue als het in staat is om in goede gezondheid

Commandant en de directeur/eigenaar van het terrein

verder te gaan.

waarop de prestatietocht wordt gereden.

2. De deelnemer dient – naast een parcours – ook een
aantal verschillende onderdelen af te leggen.

Artikel 3 - inschrijving
1. Inschrijving staat open voor militairen en

Voorbeelden hiervan zijn boogschieten, pistoolschieten,

burgermedewerkers van defensie, in wel of niet actieve

springen en ringsteken (al kunnen de onderdelen per

dienst en leden van de politie alsmede voor hun relaties

jaar verschillen). De resultaten van deze proeven

en vrienden.

worden zowel in de beoordeling van de individuele – als

2. Inschrijven is mogelijk via het aanmeldingsformulier

in de beoordeling van de teamprestatie meegewogen.

op de website van de MPTTP (www.mpttp.nl).

Deelname aan de verschillende proeven is facultatief.

3. De kosten voor het inschrijven bedragen 40 euro per

Artikel 2 - definities
1. Juryleden: De MPTTP wordt verreden onder
auspiciën van een team van deskundigen, waar- onder
dierenartsen, hoefsmeden en zadeldeskundigen.
2. Het (dagelijkse) bestuur: De MPTTP wordt
georganiseerd door het bestuur ter voorbereiding van
de MPTTP. Het bestuur bestaat uit het dagelijks
bestuur, te weten de (plv) voorzitter, secretaris en
penningmeester en de algemene (on call)bestuursleden.
3. Comité van Aanbeveling (CvA). Het bestuur van de
MPTTP wordt geadviseerd door een Comité van
aanbeveling, bestaande uit personen die de
(geüniformeerde) paardensport in het algemeen en de
MPTTP in het bijzonder een warm hart toedragen.

combinatie. Het bestuur draagt geen zorg voor het
regelen van paarden. De kosten voor een supporter /
groom bedragen 15 euro. Zowel de hoogte van zowel
de inschrijfkosten als van de kosten voor de supporters
kunnen jaarlijks door het bestuur worden bijgesteld.
4. In het kader van de veiligheid stelt het bestuur voor
de opening van de inschrijving vast hoeveel deelnemers
aan de MPTTP kunnen deelnemen. De inschrijving sluit
wanneer dit aantal is bereikt, zal de inschrijving worden
gesloten en zullen de namen van geïnteresseerden op
basis van binnenkomst op de wachtlijst worden
geplaatst. In het geval van annuleringen komen zij toch
voor deelname in aanmerking.
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Artikel 3 vervolg - inschrijving

4. Het harnachement dient passend te zijn.

5. De inschrijving is pas definitief indien het inschrijfgeld

5. Voor hoefbeslag geldt dat het van een goede kwaliteit

op de rekening van de MPTTP is bijgeschreven.

dient te zijn en dat het passend om de paardenhoef is

6. Restitutie van het inschrijfgeld is – zeer uitzonderlijke

aangebracht. Het verlies van één of meer ijzers is geen

gevallen daargelaten – niet mogelijk.

reden tot afkeuring, mits het paard hier – naar het

7. het bestuur houdt zich in het geval van overmacht het

oordeel van de official(s) - geen hinder van ondervindt.

recht voor om de MPTTP te annuleren. Het gaat om

6/ Indien aan de bovenstaande aspecten wordt voldaan,

gevallen waarin de veiligheid van deelnemer en paard

kan eliminatie volgen, hetgeen betekent dat de

niet meer kan worden gegarandeerd (bijvoorbeeld

deelnemer niet mag deelnemen danwel de toch mag

indien sprake is van noodweer of van het uitbreken van

vervolgen. Bij afkeuring heeft de deelnemer recht op

een besmettelijke ziekte) of wanneer wegens bijzondere

een second opinion van een andere dierenarts of

omstandigheden de locaties niet meer beschikbaar zijn.

hoefsmid. Bij verschil in inzicht beslist het hoofd jury in

Het bestuur informeert alle deelnemers zo snel mogelijk

samenspraak met de voorzitter, danwel een van de

na het nemen van deze beslissing. Gelet op het feit dat

andere dagelijks bestuursleden.

de kosten voor het evenement dan al zijn gemaakt, is in

7. Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter het

dit geval restitutie ook niet mogelijk.

paard tijdig aan te bieden voor de controles.

8. In het kader van het welzijn van paard en ruiter,
streeft het bestuur ernaar om voor beiden ook
overnachtingsmogelijkheden te organiseren op het
kazerneterrein. De kosten die dit met zich meebrengt,
worden elk jaar voor aanvang van de inschrijving bekend
gesteld. Het verblijf op de kazerne is op eigen risico.
Artikel 4 - tenue
1. Militairen en leden van de politie, al dan niet in actieve
dienst, dienen (indien mogelijk ) in uniform te rijden.
2. Voor burgers geldt dat het tenue geen afbreuk doet
aan het imago van de MPTTP.
3. Tijdens de MPTTP is het dragen van een
veiligheidscap voor alle deelnemers verplicht (ruiters,
koetsiers en grooms).
4. Tijdens de afsluitende bijeenkomst (social)
a. geüniformeerden: DT/ Rijtenue;
b. overigen: passende (rij)kleding/casual.

Artikel 5 - controles
1. Alle deelnemende paarden worden zowel vóór,
tijdens als na de wedstrijd gekeurd door zowel een
hoefsmid als een dierenarts.
2. De deelnemende paarden worden gekeurd om hun
gezondheid te waarborgen en om een eindklassering van
de deelnemers vast te kunnen stellen. Het paard dient
bij elke keuring in een zodanige conditie binnen te
komen dat het „fit to continue‟ is.
3. Paarden mogen onbeslagen starten, mits de hoeven
correct bekapt zijn en in goede conditie zijn.

Artikel 6 - prijzen
Tijdens de MPTTP zal niet alleen de prestatie van het
team maar ook van de individuele combinatie worden
beoordeeld. Dit betekent dat zowel sprake is van teamprijzen als van individuele prijzen.

Artikel 7 - diskwalificatie
1. Het handelen in strijd met een van de vier pijlers van
de MPTTP kan uitsluiting of diskwalificatie ten gevolgen
hebben. Dit ter beoordeling van (de voorzitter van) het
bestuur in samenspraak met het hoofd jury.
2. Het bestuur zal in gevallen, waarin het reglement niet
voorziet, in samenspraak met de juryleden handelen in
de geest van de reglementen, daarbij uitgaande van de
vier pijlers van de MPTTP.
Artikel 8 - aansprakelijkheid
De Stichting MPTTP, de jury noch de dienstdoende
personen dragen enige verantwoordelijkheid omtrent
de schade in welke vorm dan ook, aan personen, paarden en/of materiaal toegebracht. Deelnemen aan de
MPTTP geschiedt geheel op eigen risico.

