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INTERNATIONAAL VOLBLOED LUSITANO 

KAMPIOENSCHAP 2021 
 
 

 

 

MODEL EN GANGEN WEDSTRIJD - REGLEMENT 2021 

De wedstrijd zal van 11 tot 12 september 2021 doorgaan op de terreinen van de ‘Ecole d’Elevage et d’Equitation de Gesves’, 
rue du Haras 16, 5340 Gesves.  De wedstrijd is voorbehouden aan paarden die in het Lusitano stamboek ingeschreven zijn.  
Alleen leden van ABEL en leden van andere lusitanofokkersverenigingen, die erkend zijn door de APSL, mogen hun paarden 
inschrijven. 

Artikel 1 
Verplichtingen 

Wij verwachten alle inschrijvingen ten laatste op 31 augustus 2021 per e-mail (abel-lusitano@hotmail.com) op het daarvoor 
bestemde formulier.  U gebruikt één formulier per paard.  Als bijlage stuurt u een kopie van het paspoort (pagina met 
afstamming) van het paard en vermeldt u het inschrijvingsnummer van het paard in het veulen- en/of volwassenenstamboek 
(dit is niet nodig voor veulens geboren in België). 

PS : Aan iedere inschrijving zijn kosten verbonden.  Ook als u niet deelneemt moet de factuur voor deelname en reservatie 
van de stallen betaald worden, behalve als u een geldig bewijs van een dierenarts kan voorleggen. 

 

Artikel 2 
Wie mag deelnemen ? 

Iedereen die alle openstaande facturen gedateerd tot op de laaste dag van inschrijving betaalde, mag deelnemen.  In geval 
van twijfel zal een betalingsbewijs gevraagd worden.  De armband met volgnummer van deelname zal u tegen een borgsom 
van 5 euro overhandigd worden als aan alle voorwaarden uit artikel 2 en artikel 3 voldaan is. 

De deelnemende paarden moeten aan de Jury gepresenteerd worden op de daarvoor aangeduide plaats.  De merries worden 
op 11 september en de hengsten op 12 september gekeurd, telkens tussen 8u00 en 17u00. 

De paarden waarvan de begeleider of ruiter geen armband met nummer van deelname heeft, mogen de piste niet betreden en 
niet aan de proeven deelnemen. 

1 - Paarden die voldoen aan de klassen zoals in artikel 9 omschreven en die bijkomend aan de volgende 
voorwaarden voldoen, worden op de wedstrijd toegelaten :  

a) In stilstand en in de drie gangen aan de hand getoond kunnen worden.  In de proeven waarvoor dit gevraagd wordt moet 
het paard bereden in de drie gangen voorgesteld kunnen worden. 

b) Inschrijving in het veulenstamboek van het lusitano stamboek 

c) Alle begeleiders/presentatoren mogen alleen in de correcte uitrusting de piste betreden.  Toegelaten kledij : Portugees, 
Engels of presentatie-outfit (witte broek en wit hemd).  Optuiging van het paard moet in overeenstemming zijn met de kledij 
van de ruiter : we geven de voorkeur aan portugese ruiterkledij en optuiging.  De ruiters mogen wedstrijdkledij dragen.  
Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, zal deelname aan de wedstrijd geweigerd worden.  Paarden moeten correct 
getoiletteerd zijn. 

d) Het is verboden om naast de presentator bijkomende hulp in te schakelen om een beter resultaat voor de gangen of voor 
de natuurlijke energie van het paard te bekomen.  Indien nodig zal de organisatie deze bijkomende hulp voorzien. 

e) De dieren moeten twee uur voor het begin van de proef waaraan ze deelnemen aanwezig zijn en zich ter beschikking 
houden van de dierenarts zodat deze de identificatie en het inentingsschema kan nakijken. 

f) Alle paarden moeten geïdentificeerd zijn zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 16 juni 2005 (dit kan u nalezen op onze 
website (www.abel-lusitano.be).   
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2 – Bijkomende voorwaarden voor de deelnemers aan de opnamekeuring in het volwassenenstamboek :  

a) Ter beschikking blijven van de keuringsjury om op de daarvoor aangeduide plaats de schofthoogte te laten meten. 

b) Kennis hebben genomen van de laatste versie van het Lusitano Stamboekreglement (zie APSL website : 
https://www.cavalo-lusitano.com/en/lusitano-horse/stud-book-rules). 

c) Voor de hengsten moet een recent spermogram voorgelegd worden voor het begin van de opnameproef. 

d) Ten gevolge van een beslissing van de APSL mogen merries niet meer bereden gepresenteerd worden. 

 

Artikel 3 
Sanitaire en hygiënische normen 

Alle deelnemende paarden moeten aan volgende sanitaire voorwaarden voldoen :  

a) Inenting tegen griep.  Een inenting tegen griep is geldig als : 

- een eerste inenting toegediend werd die bestaat uit 2 griepinjecties met een interval van minstens 21 en maximum 92 dagen 

- na 6 maand een volgende inenting werd toegediend 

- en de tijd tussen de volgende inentingen niet groter is dan 12 maanden 

b) Inenting tegen tetanos : deze inenting is niet verplicht maar wel sterk aan te raden omdat ze een volledige bescherming 
tegen een dodelijke ziekte biedt.  Het basisschema bestaat uit 2 inentingen met een interval van 1 maand, gevolgd door een 
jaarlijkse rappel. 

c) Conform de voorwaarden voor goedkeuring tot het volwassenenstamboek mag het paard geen tekenen van (besmettelijke) 
ziekte vertonen. 
 
d) Het laatste vaccin moet minstens 7 dagen voorafgaand aan de wedstrijd toegediend zijn. 

 

Artikel 4 
Klassement en verloop van de proeven 

1. De keuring en rangschikking van de paarden zal gebeuren door keurmeesters die aangesteld zijn door de APSL. 
Als er in een klasse paarden deelnemen die geboren zijn in de fokkerij van één van de juryleden, zal dit jurylid zich voor deze 
proef onthouden of door een ander jurylid vervangen worden. 

Omdat er steeds vaker verwarring ontstond tussen de punten die toegekend werden bij een wedstrijd ‘Model en Gangen’ en 
deze die een paard kreeg bij de opnamekeuring, besliste de APSL om niet langer een puntensysteem te gebruiken tijdens de 
‘Model en Gangen’ wedstrijden. 

In principe worden de proeven in twee fasen beoordeeld :  

• Alle kandidaten betreden de piste tegelijkertijd en in de volgorde die in het programma aangegeven staat.  De 
juryleden bekijken de gangen en de algemene indruk van het paard en voeren indien nodig een selectie uit. 

• Daarna wordt de morfologie van de geselecteerde paarden gekeurd.  Er wordt een klassement opgesteld dat 
eventueel gepaard gaat met een woordje uitleg.  Alle andere deelnemers mogen dan in de piste blijven. 

Als er minder dan tien paarden aan een proef deelnemen, gaat men onmiddellijk over naar de tweede fase. 

2. Er wordt een klassement gemaakt tot en met de vierde deelnemer of tot ¼ van het aantal deelnemende paarden, als er 
meer dan zestien deelnemers in een proef zijn. 
 
3. De prijzen worden uitgereikt aan de eigenaars van de geklasseerde paarden. 
 
4. De beslissingen van de juryleden zijn bindend, er kan enkel protest tegen aangetekend worden indien deze beslissing één 
van de regels uit dit reglement schendt. 
 
5. Als er protest aangetekend wordt tegen een beslissing, moet men de regel uit het reglement vermelden die overschreden 
werd en aangeven wanneer het voorval zich voordeed. 
 
6. Protest aantekenen kan alleen schriftelijk en ter attentie van de voorzitter van de Jury (of eventueel bij de voorzitter van 
ABEL of zijn vertegenwoordiger) vóór het einde van het Kampioenschap. 
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Artikel 5 - Prijzen 

1. Aan de paarden die bij het klassement de vermelding ‘Uitstekend’ en ‘Zeer Goed’ krijgen, zal respectievelijk een gouden en 
een zilveren medaille toegekend worden. 
 
2. De beste merrie en de beste hengst die in één van de categorieën een gouden medaille kregen, zullen tot ‘Kampioene’ en 
‘Kampioen’ verkozen worden. Indien er geen gouden medailles werden uitgereikt komen de paarden die een zilveren medaille 
kregen in aanmerking voor de titels. 
 
3. De volbloed Lusitano’s die in België geboren en opgegroeid zijn en die bij hun deelname aan één van de proeven voor 
‘Model en Gangen’ een gouden medaille behaalden, zullen deelnemen aan de ‘Otello’ prijs.  Als geen enkele gouden medaille 
werd toegekend, geldt dezelfde regel voor de dieren die een zilveren medaille kregen.  
 
4. Titel ‘Kampioen der Kampioenen’ voor de beste kampioen(e). 
 
5. Titel ‘Grote Prijs Otello’ toe te kennen aan de beste Otello prijs, hengst of merrie. 
 
6. Prijs voor de beste fokker.  
 
Deze prijs zal worden uitgereikt aan de fokker (niet de eigenaar) die de meeste punten haalt na het optellen van de 
scores die zijn drie beste fokproducten behaalden. 
 
Elk paard die op de eerste plaats eindigt krijgt 5 punten, op de tweede plaats 3 punten, op de derde plaats 2 punten en op de 
vierde plaats 1 punt.  
 
Een gouden medaille brengt 5 extra punten op en een zilveren 3. 
 
In de klasse ‘nakomelingen’ gaan 50% van de punten naar de fokker van de hengst of merrie en de rest van de punten wordt 
evenredig verdeeld onder de fokkers van de fokproducten. 
 
Een kampioenstitel brengt 5 extra punten op.  

 

Artikel 6 

De eigenaars van de paarden die aan de wedstrijd deelnemen, bekostigen het transport, het voedsel en het onderhoud voor 
hun dieren. 

 

Artikel 7 

De paarden die tijdens de wedstrijd ziek worden, zullen door de dierenartsen die ter plaatse aanwezig zijn, verzorgd worden 
tenzij de eigenaar erop staat zijn eigen dierenarts te raadplegen of afziet van deelname aan de wedstrijd. 

 

Artikel 8 

Alle geschillen waarvoor in dit reglement geen oplossing voorzien is, zullen door de voorzitter van ABEL of zijn 
vertegenwoordiger, opgelost worden. 

 

Artikel 9 
Klassen van de wedstrijd 

Om een klasse te laten doorgaan, volstaat het dat hiervoor één paard ingeschreven is.   
 
Om organisatorische redenen kan deze klasse echter naar een ander uur op dezelfde dag verplaatst worden (de timing kan u 
op de dag zelf op het secretariaat bevestigd worden).   
 
Iedere klasse waarin minimum drie paarden ingeschreven werden, zal doorgaan op het tijdstip dat in het programma 
aangegeven staat.   
 

De aanwezigheid van het fokdier/de verwekker is niet noodzakelijk voor de klassen van de afstammelingen.   
 
Er worden, tenzij uitzonderlijke toestemming van de organisator, ter plaatse geen inschrijvingen aanvaard. 
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Merries (11 september)  

Klasse FI jaarling merries 
Klasse FII tweejarige merries 
Klasse FIII driejarige merries 
Klasse FIV merries met veulen 
Klasse FV beste veulen bij de moeder 
Klasse FVI nakomelingen van een merrie (min. 3 producten) 
Klasse FVII bereden merries 
Klasse FIX merries van 4 jaar en meer 
 

OTELLO PRIJS MERRIES 
 
KAMPIOEN MERRIES 

 

HENGSTEN (12 september) 

Klasse MI jaarling hengstenveulens  
Klasse MII tweejarige hengstenveulens 
Klasse MIII driejarige hengstenveulens 
Klasse MIV bereden hengsten van 4 jaar 
Klasse MV bereden hengsten van 5 jaar 
Klasse MVI nakomelingen van een hengst (min. 3 producten) 
Klasse MVII bereden hengsten van 6 jaar of meer 
 

OTELLO PRIJS HENGSTEN 
 
KAMPIOEN HENGSTEN 
 
GROTE PRIJS OTELLO 
 
KAMPIOEN DER KAMPIOENEN 
 
BESTE FOKKER  

 

Artikel 10 
Samenstellling van de jury 

 

Zal meegedeeld worden via omzendbrief 1 of 2 

 

 

 

Inlichtingen en informatie 

 

Per email: abel-lusitano@hotmail.com 

Zie website van ABEL : www.abel-lusitano.be 

 


