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ALGEMEEN
Artikel 1
Het Kortebaan Wedstrijdreglement (KWR) is, naast het Algemeen Wedstrijdreglement
(AWR) en het Drafsport Wedstrijdreglement (DWR), van toepassing op alle
deelnemers aan kortebaandraverijen.
DE FUNCTIONARISSEN
ALGEMEEN
Artikel 2
Op wedstrijddagen is de aanwezigheid van de volgende functionarissen vereist:
a. een comité, bestaande uit een voorzitter en twee leden;
b. een starter;
c. een wedstrijdsecretaris.
De hierboven bedoelde functionarissen worden benoemd op de wijze, zoals
omschreven in artikel 7 van het Algemeen Wedstrijdreglement (AWR).
DRAVERIJCOMITÉ
Artikel 3
I.

De voorzitter van het Comité en de leden van het Comité vervullen bij
draverijen op de Kortebaan de navolgende functies:
a.
één keurmeester voor het 1e stek;
b.
één keurmeester voor het 2e stek;
c.
één keurmeester voor het eindstek;
Onder 1e en 2e stek worden verstaan de meest gunstige punten voor het
beoordelen van de draverij, vast te stellen door het Comité; onder eindstek
het punt, dat gelegen is aan de finish.

II.

De bevoegdheden en taken van deze functionarissen zijn nader omschreven in
artikel 23 tot en met 28.

Artikel 4
I.
Het Comité vertegenwoordigt de Stichting NDR op de wedstrijddag. Het ziet
erop toe dat de bepalingen van dit reglement strikt worden nageleefd.
II. De voorzitter van het Comité is, naast zijn functie als keurmeester, belast
met alle werkzaamheden nodig voor het vlotte verloop van de wedstrijddag,
voor zover deze volgens de bepalingen van dit reglement niet zijn
voorbehouden aan andere functionarissen.
III. De voorzitter van het Comité bepaalt het tijdstip waarop de omlopen worden
gestart.
IV. De voorzitter van het Comité is verantwoordelijk voor de administratieve
afwikkeling van de wedstrijddag en draagt er onder meer zorg voor dat het
Rapport van Bijzonderheden zoals bedoeld in artikel 28, alsmede eventueel
afgenomen monsters voor het onderzoek naar verboden stoffen met de daarbij
behorende bescheiden te bestemder plaatse worden gedeponeerd.
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V.

De voorzitter van het Comité brengt aan de Stichting NDR rapport uit over
het verloop van de wedstrijddag (Rapport van Bijzonderheden). De voorzitter
van het Comité brengt aan de organiserende vereniging de officiële uitslag
van de betreffende kortebaandraverij uit.

STARTER
Artikel 5a
De bevoegdheden en taken van deze functionaris zijn nader omschreven in artikel
21.
WEDSTRIJDSECRETARIS
Artikel 5b
De wedstrijdsecretaris is belast met alle werkzaamheden nodig voor het vlotte
verloop van de wedstrijddag, voor zover deze volgens de bepalingen in de
wedstrijdreglementen niet zijn voorbehouden aan andere functionarissen. De
wedstrijdsecretaris is mede belast met de aangifte van paarden op de
kortebaanwedstrijddag. Tevens verzorgt hij de administratieve afwikkeling van
zaken zoals bedoeld in artikel 4 lid IV en V en artikel 7. De
wedstrijdsecretaris verricht de lotingen op de wedstrijddag.
DE RIJDERS
Artikel 6
I.
Elke deelnemer, in het bezit van een geldige rijvergunning voor deelname
aan drafsportwedstrijden langebaan, is gerechtigd aan kortebaanwedstrijden
deel te nemen, met inachtneming van artikel 21 van het Algemeen
Wedstrijdreglement (AWR).
II. Zonder toestemming van het Comité mag een paard niet door een andere rijder
worden gereden dan degene die bij de aangifte van de paarden voor deelname
is opgegeven.
III. Alle rijders moeten gekleed zijn in rijderskleuren, zoals voorgeschreven in
artikel 2 van het Drafsport Wedstrijdreglement (DWR).
IV. Een leerlingpikeur is gerechtigd voor iedere trainer te rijden. De
voorwaarden voor ontheffing worden jaarlijks gepubliceerd in het Officieel
Bulletin (OB). Een leerlingpikeur kan per draverij slechts één paard met
ontheffing rijden. Indien het bepaalde in lid VI van toepassing is, is de
leerlingpikeur verplicht het paard dat met leerlingontheffing wordt
gereden, te blijven rijden. Indien een paard op grond van een andere
bepaling reeds ontheffing geniet, komt de mogelijkheid van ontheffing als
leerlingpikeur te vervallen.
V.
Een rijder mag niet meer dan twee paarden rijden, behoudens het gestelde in
lid VII.
VI. Indien twee paarden, door dezelfde persoon te rijden, tegen elkaar loten in
de tweede omloop (bij 16 aangegeven paarden) dan wel in de tweede of derde
omloop (bij meer dan 16 aangegeven paarden) is volgens artikel 19, lid VI
en VII de mogelijkheid van 'doorloten' van toepassing. Als het, op grond
daarvan, niettemin onvermijdelijk is dat de twee paarden tegen elkaar
rijden, dient de trainer c.q. diens gemachtigde -met inachtneming van het
gestelde in lid IV en artikel 19, lid IV- voor één van de paarden een
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andere rijder aan te wijzen en dit onmiddellijk na afloop van de
voorafgaande omloop ter kennis brengen van het Comité, dat dit onmiddellijk
publiek maakt. Deze rijder moet echter dit paard gedurende de gehele
verdere draverij kunnen blijven rijden.
VII. Indien geen bevoegde rijders meer beschikbaar zijn, kan het Comité in
afwijking van het bepaalde in lid V toestaan dat een rijder meer dan twee
paarden rijdt, echter onder voorwaarde dat hij dit paard de gehele verdere
wedstrijd kan blijven rijden. In geen geval mag een rijder worden
geaccepteerd, die het desbetreffende paard als rijder in een eerder stadium
heeft verlaten.
DE DEELNAME VAN PAARDEN
Artikel 7
Aan kortebaandraverijen kunnen deelnemen paarden van 4 jaar en ouder, die
volgens de leeftijdsbepalingen geldend voor de langebaan aan wedstrijden kunnen
deelnemen en daarnaast tenminste éénmaal aan de kwalificatie-eis voor deelname
aan langebaandraverijen hebben voldaan, dit met inachtneming van het bepaalde in
artikel 33 van het Algemeen Wedstrijdreglement (AWR). Paarden die niet deelnemen
aan een kortebaandraverij mogen uitsluitend gebruikmaken van de baan indien het
paard is aangegeven als ‘werker’ bij de aangifte voor de betreffende Kortebaan.
Het paard moet in training staan en wordt op signalement gecontroleerd voor het
de baan mag betreden.
DE BEPALINGEN OMTRENT PRIJZENGELD EN INLEGGELDEN
Artikel 8
I.
Bij uitschrijving van een kortebaandraverij stelt de baanorganisatie ten
hoogste zes prijzen (bij 24 deelnemende paarden) en ten minste 4 prijzen
(bij 16 deelnemende paarden) beschikbaar. Het aantal uit te keren prijzen
is afhankelijk van het aantal paarden waarvoor aangifte is gedaan. Het
schema ziet er als volgt uit:
a.
16 paarden of minder: 4 prijzen;
b.
18 of 20 paarden: 5 prijzen;
c.
22 of 24 paarden: 6 prijzen;
II. Buiten de bij de uitschrijving vastgestelde ereprijzen mogen zonder
toestemming van de Stichting NDR geen andere prijzen c.q. vergoedingen behalve reisvergoedingen, die jaarlijks na overleg met de
belangenorganisatie voor kortebaanorganisaties worden vastgesteld–
beschikbaar worden gesteld.
III. De Stichting NDR stelt jaarlijks, na overleg met de belangenorganisatie
voor kortebaanorganisaties, het inleggeld vast en publiceert dit in het
Officieel Bulletin (OB).
HET VERRIJDEN VAN DE PRIJZEN
Artikel 9
I.
Met betrekking tot het verrijden van de prijzen is de navolgende regeling
van kracht:
a.
In de derde omloop (bij 16 aangegeven paarden) of in de vierde omloop
(bij meer dan 16 aangegeven paarden) starten altijd 4 paarden. De
beide paarden, die hun ritten in deze omloop winnen, lopen tegen
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elkaar om te beslissen welk de 1e en 2e prijs wint; de beide paarden,
die hun ritten hebben verloren lopen tegen elkaar om te beslissen welk
de 3e en 4e prijs wint. De startposities in de beslissende omloop
worden door loting bepaald (zie art 18 lid IV). Indien sprake is van
een bijgeloot paard of een stilstaand nummer uit de vorige omloop, dan
krijgt dat paard in de beslissende omloop een even startnummer.
b.
Indien in de derde omloop (bij 16 aangegeven paarden) 3 paarden
overblijven, wordt tussen de paarden die zich niet voor de derde
omloop hebben geplaatst geloot, welk paard zich alsnog voor deze derde
omloop plaatst.
c.
Indien in de derde omloop (bij 18, 20, 22 of 24 aangegeven paarden) 5
of 6 paarden overblijven, wordt tussen de paarden die zich niet voor
de vierde omloop hebben geplaatst geloot, welk paard zich alsnog voor
deze vierde omloop plaatst.
De loting geschiedt te allen tijde conform artikel 18 lid VIII (wijze van
loten).
II. Deelname aan de bijloting, zoals bedoeld in lid I, ad b. tot en met d., is
verplicht. Op deelnemers die paarden aan de bijloting onttrekken is het
bepaalde in artikel 17, lid III van toepassing.
III. Het aan de vierde omloop toegevoegde paard krijgt startnummer 2, tenzij dit
paard op dit startnummer opnieuw moet lopen tegen het paard, waarvan het in
de voorgaande omloop heeft verloren. In dat geval krijgt het startnummer 4
toegewezen. Indien sprake is van een bijgeloot paard én een stilstaand
nummer uit de vorige omloop óf zich een situatie voordoet als bedoeld in
artikel 18, lid VIII, vindt toekenning van de startnummers plaats in de
volgorde zoals in artikel 18, lid VIII bepaald.
Indien geen loting behoeft plaats te vinden als bedoeld in artikel 18 lid
VIII, dan ruilt het bijgelote paard van plaats met het paard dat in de
vierde omloop startnummer 4 toegewezen heeft gekregen.
IV. De bijloting is openbaar en wordt door de voorzitter en
starter/wedstrijdsecretaris verricht.
DE BELASTING EN BEREKENING VAN DE GEWONNEN PRIJZENGELDEN
Artikel 10
I.
De belasting van de paarden voor gewonnen prijzengelden geschiedt door een
verlenging van de door het paard af te leggen afstand, volgens de in het
Officieel Bulletin (OB) gepubliceerde prijzenbepalingen. Maatstaf hiervoor
is het op de Kortebaan gewonnen prijzengeld.
II. Behalve de belasting voor gewonnen prijzengelden kunnen de paarden naar hun
leeftijd op een bepaalde minimum afstand worden geplaatst. Deze minimum
afstanden worden -indien van toepassing- jaarlijks door de Stichting NDR
vastgesteld vóór de aanvang van het kortebaanseizoen en gepubliceerd in het
Officieel Bulletin (OB).
III. De gewonnen prijzengelden worden alleen opgenomen in de Prijzenlijst
Kortebaandraverijen. Het prijzengeld gewonnen op de langebaan blijft buiten
beschouwing.
IV. De prijzen die na de sluiting van de vooraangifte zijn gewonnen, worden
voor eventuele belastingen niet in aanmerking genomen.
V.
Het prijzengeld tot en met € 6.000 gewonnen als vierjarig paard op de
Kortebaan, wordt voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag
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Kortebaan en in zijn geheel in de werkelijke winsom Kortebaan opgenomen,
wanneer het paard de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt.
DE AFSTANDEN
Artikel 11
I.
De te lopen afstanden moeten in meters worden aangegeven.
II. De basisafstanden bedragen 275 meter (minimaal 270, maximaal 285 meter) of
300 meter (minimaal 295, maximaal 310 meter).
III. Indien een baan deze afstanden niet toelaat, kunnen hiervoor eventueel
aanvullende bepalingen worden gegeven.
IV. Elke trainer is er verantwoordelijk voor dat bij hem in training zijnde
paarden, volgens de voorwaarden van de draverij, op de juiste afstand
worden geplaatst. De trainer dan wel diens vervanger kan klachten over
vermeende onjuistheden tot uiterlijk één uur voor het gepubliceerde
aanvangstijdstip van de wedstrijd bij het Comité indienen.
V.
De rijder is verantwoordelijk voor het starten op de afstand, zoals bedoeld
in lid IV. Indien de startkasten abusievelijk op de verkeerde afstanden
zijn geplaatst, wordt de rit door de starter ongeldig verklaard en in zijn
geheel overgelopen.
DE DRAVERIJ
Artikel 12
I.
Een kortebaandraverij is een draverij bestaande uit omlopen. Een omloop
bestaat uit een aantal ritten. In de eerste omloop starten alle aangegeven
paarden, behoudens het paard met een stilstaand nummer. Een rit is een
wedstrijd tussen twee paarden. Om een rit te winnen moet een paard tweemaal
als winnaar de finish passeren. Een kamprit wordt gereden, indien beide
paarden éénmaal als winnaar de finish hebben gepasseerd.
Indien de paarden gelijktijdig de finish passeren (dead heat) wordt de rit
beschouwd als onbeslist en wordt deze overgereden. Beide paarden starten in
dat geval opnieuw in dezelfde baan. Indien, bij een technische storing van
het finishregistratiesysteem, de keurmeester eindstek geen waarneembaar
verschil constateert, wordt de betreffende rit opnieuw gelopen.
II. De kortebaanwedstrijden zijn uitsluitend prijzendraverijen.
III. De Stichting NDR kan toestemming geven een uitnodigingsdraverij uit te
schrijven. In dat geval stelt de Stichting NDR na overleg met de
desbetreffende baanorganisatie het aantal deelnemers vast en bepaalt welke
paarden mogen deelnemen.
HET UITSCHRIJVEN, ONDERBREKEN EN AFGELASTEN VAN DRAVERIJEN
Artikel 13
I.
De Stichting NDR stelt data en plaatsen van de wedstrijddagen ieder jaar
vast na overleg met de erkende belangenorganisatie voor
kortebaanorganisaties.
II. Draverijen waaraan kampioenschappen zijn verbonden en andere draverijen met
een bijzonder karakter worden vastgesteld op de wijze zoals bepaald in lid
I.
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III. Het Comité heeft de bevoegdheid de start van een draverij uit te stellen,
dan wel de draverij te onderbreken, indien bijzondere omstandigheden dit
noodzakelijk maken.
IV. Wanneer omstandigheden de aanvang van een draverij, dan wel de
voortzetting, onmogelijk maken, kan het Comité -na overleg met het bestuur
van de baanorganisatie en een vertegenwoordiger van de VDRP- tot
afgelasting besluiten.
V.
Indien tot afgelasting wordt besloten, kunnen deelnemers geen aanspraak
maken op prijzengeld en/of vergoedingen.
VI. Indien zich omstandigheden hebben voorgedaan zoals bedoeld in lid IV, kan
de Stichting NDR in overleg met de desbetreffende baanorganisatie een
nieuwe datum vaststellen.
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DE UITSCHRIJVING
Artikel 14
I.
De baanorganisatie is verplicht minstens 8 weken voor de dag, waarop de
draverij wordt gehouden, de uitschrijving ter kennis te brengen van de
Stichting NDR, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
a.
dag en uur van aanvang van de draverij;
b.
de uit te loven prijzen -met inachtneming van het bepaalde in artikel
8- en eventuele ereprijzen;
c.
basisafstand, zoals bepaald in artikel 11;
d.
soort en plaats van de baan;
e.
de per deelnemend paard uit te keren reiskostenvergoeding;
f.
wijze van uitbetaling prijzengeld: contant of per bank.
II. Voorts worden in de uitschrijving vermeld de datum en het tijdstip van de
sluiting van de vooraangifte paarden.
III. Een uitschrijving kan vóór de sluiting van de vooraangifte gewijzigd of
ingetrokken worden, wanneer deze wijziging of intrekking nog vóór de
sluitingsdatum van de inschrijvingen in het Officieel Bulletin (OB) bekend
wordt gemaakt.
IV. Een uitschrijving kan na sluiting van de vooraangifte slechts gewijzigd
worden, indien de trainers van alle ingeschreven paarden c.q. deelnemende
paarden hiermee instemmen.
HET PROGRAMMA
Artikel 15
Voor iedere wedstrijddag geeft de organiserende baanorganisatie een officieel
programma uit. Dit programma vermeldt minimaal:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

de namen van de NDR-functionarissen;
de namen van de paarden, onder opgave van hun leeftijd, geslacht en kleur;
de namen van de eigenaren;
de namen van de trainers;
de namen van de rijders;
de afstanden;
het bedrag aan prijzengeld en de verdeling daarvan;
de eventuele ereprijzen.

DE BEPERKING VAN HET AANTAL PAARDEN
Artikel 16
I.
De Stichting NDR heeft het maximum aantal paarden dat per kortebaandraverij
mag deelnemen vastgesteld op 24. Bij minder dan 24 aangegeven paarden wordt
het aantal paarden beperkt conform de uitlootregels in lid III.
II. Indien een kortebaandraverij opnieuw is opengesteld zijn de paarden die in
de reguliere vooraangifte waren aangegeven vrijgesteld van de in lid III
genoemde beperkingen, tenzij de openstelling zonder resultaat blijft en er
op grond van lid IIIa één paard moet worden uitgeloot om tot een even
aantal starters te komen.
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III. Indien, na verwerking van de gegevens van de vooraangifte van een
kortebaandraverij, blijkt dat het aantal paarden moet worden beperkt,
zullen hierbij de volgende regels in acht worden genomen:
a.
het aantal paarden dat deelneemt aan een kortebaandraverij is het bij
uitschrijving aangegeven maximum aantal of, als dat niet haalbaar
blijkt, het daaronder hoogst mogelijke even aantal uit de reeks 22,
20, 18, 16, zodat het aantal stilstaande nummers tijdens de omlopen
zoveel mogelijk wordt beperkt. Als de vooraangifte een oneven aantal
deelnemers oplevert, zal één paard worden uitgeloot met inachtneming
van de navolgende bepalingen b. tot en met e.;
b.
de datum van de wedstrijddag waarop, volgens de gegevens van de
vooraangifte, een paard als deelnemer voor een kortebaandraverij is
geaccepteerd is bepalend; de datum waarop daadwerkelijk aan de
kortebaandraverij werd deelgenomen blijft derhalve buiten beschouwing;
c.
het paard dat, volgens de gegevens zoals bedoeld onder a., ten
opzichte van de andere paarden op de meest recente datum voor deelname
is geaccepteerd, komt het eerst in aanmerking om geschrapt te worden;
d.
indien meerdere paarden van een gelijke datum zijn voorzien en één of
meer van deze paarden moeten worden geschrapt, zal de daaraan
voorafgaande datum bepalend zijn, enzovoort;
e.
indien na toepassing van het gestelde onder c. het gewenste aantal
deelnemers niet kan worden bereikt, zal door het lot worden beslist
welke paarden worden geschrapt.
IV. De Stichting NDR is bevoegd met betrekking tot de uitloting afwijkende
bepalingen vast te stellen, die in dat geval bij de uitschrijving van de
betreffende kortebaandraverij worden vermeld.
DE LOTING
ALGEMEEN
Artikel 17
I.
De loting vindt plaats op de aangiftedag voor de desbetreffende
kortebaandraverij (zoals vermeld bij de uitschrijving hiervan) en geschiedt
door medewerkers van de Sportafdeling van de Stichting NDR. De loting is
openbaar.
II. Om aan de loting te kunnen deelnemen moeten de paarden op de aangiftedag
voor de kortebaandraverij vóór het in het maandprogramma gepubliceerde
tijdstip ten kantore van de NDR zijn aangegeven, met vermelding van de
rijders.
III. Bij het terugtrekken van een paard vóór de aangifte paarden op de Kortebaan
(die één uur voor aanvang van de draverij sluit) is de eigenaar uitsluitend
het volledige inleggeld verschuldigd, mits het terugtrekken met gegronde
reden, ter beoordeling van het Comité, is gebeurd. Indien het Comité
oordeelt dat er geen gegronde reden voor terugtrekking was, is de eigenaar
bovenop het inleggeld een heffing verschuldigd. De heffing komt ten laste
van de trainer, indien deze het paard heeft teruggetrokken zonder
uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. De hoogte van de heffing wordt
bepaald aan de hand van het tijdstip van terugtrekking:
a.
na de sluiting van de aangifte ten kantore van de Stichting NDR,
echter meer dan één uur vóór het gepubliceerde tijdstip van de aanvang
van de eerste omloop: een heffing van 5% van de eerste prijs van de
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b.

betreffende kortebaandraverij met een minimum van € 45 en een maximum
van € 115;
minder dan één uur vóór, of na het tijdstip zoals bedoeld onder a, een
heffing van 10% van de eerste prijs van de betreffende
kortebaandraverij met een minimum van € 115 en een maximum van € 230.
Hetzelfde geldt voor paarden die aan de bijloting worden onttrokken
(zie artikel 9 lid II). De eigenaar of de trainer, aan wie ingevolge
het bepaalde in dit lid een heffing is opgelegd, kan daartegen bezwaar
aantekenen bij het Tuchtcollege, op de wijze zoals bepaald in artikel
43, lid VII en lid X van het Deelnemersreglement.

WIJZE VAN LOTEN
Artikel 18
I.
Op het in het Officieel Bulletin (OB) gepubliceerde tijdstip heeft de
loting plaats van de paarden, die in de eerste omloop zullen starten, op de
wijze zoals bepaald in artikel 17, lid I en lid II en artikel 19.
II. Tijdens de desbetreffende omloop wordt na iedere beslissende rit geloot
welk nummer de winnaar in de volgende omloop krijgt. De loting wordt onder
verantwoordelijkheid van de starter door de wedstrijdsecretaris verricht.
Deze loting is openbaar.
III. Indien een rit wordt opgehouden en eerst andere ritten worden gelopen,
wordt met de loting van de laatste rit gewacht totdat de opgehouden ritten
zijn gelopen.
IV. Voor alle omlopen (incl. de beslissende omloop) worden de startposities
door loting vastgesteld.
V.
Het kan voorkomen dat een paard in een omloop geen tegenstander treft en
wel:
a.
bij deelname van een oneven aantal paarden;
b.
wegens het niet deelnemen van een paard, nadat de loting is
vastgesteld.
VI. Een paard wordt geacht deel te nemen wanneer het aan de start van zijn rit
verschijnt, dat wil zeggen onder de orders van de starter in het startvak
is geweest. Verschijnt een paard voor een rit aan de start en zet dit
paard, onder welke omstandigheid ook, de wedstrijd niet voort, dan wordt de
tegenstander niet geacht een stilstaand nummer te hebben gehad en zal deze
derhalve voor de volgende omloop normaal meeloten. Indien deze tegenstander
in de voorgaande omloop reeds een stilstaand nummer had, krijgt het
betreffende paard in de volgende omloop opnieuw het laagst beschikbare even
nummer. Voor de eventueel daarop volgende omlopen loot het paard weer op
reguliere wijze mee voor de startposities.
VII. Indien een paard vóór aanvang van de eerste rit van de betreffende omloop
geen tegenstander heeft, wordt dit paard aangemerkt als een stilstaand
nummer. Het betreffende paard krijgt daardoor in de volgende omloop het
laagst beschikbare even nummer. Voor de eventuele daarop volgende omlopen
loot dit paard op reguliere wijze mee voor de startpositie(s).
VIII. Indien twee of meer paarden, door welke reden dan ook, in de voorgaande
omloop een stilstaand nummer hebben gehad, dan moet tussen deze paarden
worden geloot welk paard het laagste beschikbare even nummer krijgt in de
volgende omloop. Het tweede paard krijgt het daaropvolgend laagste
beschikbare even nummer, het derde paard het op twee na laagste beschikbare
even nummer enzovoort (2-4-6 enz.). Indien slechts vier startplaatsen te

KBWR Definitief 16-04-2019

IX.

vergeven zijn dan geldt de volgorde 2-4-1. Indien twee of meer paarden door
welke reden dan ook een stilstaand nummer hebben gehad, en er bovendien
sprake is van een bijgeloot paard, dan moet tussen deze paarden worden
geloot. De winnaars van deze ritten, die voortkomen uit een stilstaand
nummer, loten in de daarop volgende omlopen regulier mee voor de
startpositie(s). Komt de winnaar voort uit een ‘bijgeloot paard’ dan zal
dit paard in de volgende omlopen het laagste beschikbare even nummer
toebedeeld krijgen.
In alle gevallen waarin de bepalingen van dit artikel niet voorzien,
beslist het Comité.
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UIT ELKAAR SPLITSEN
Artikel 19
I.
De rijder die twee paarden rijdt heeft bij de loting voor de eerste omloop
het recht uit elkaar te worden gesplitst.
II.

Indien een rijder in de eerste omloop twee paarden te rijden heeft, krijgt
deze bij splitsing van de paarden eenmaal een even nummer en eenmaal een
oneven nummer.

III. Om uit elkaar te splitsen moeten de nummers in twee delen verdeeld worden
en, wanneer voor de paarden zoals bedoeld in lid I is geloot, worden de
overgebleven nummers samengevoegd waarna de loting voor de overige paarden
wordt voortgezet met inachtneming van art. 24 lid III van het Drafsport
Wedstrijdreglement (DWR).
IV. Beroepstrainers die als rijder aan de draverij deelnemen zijn verplicht de
paarden te rijden en te blijven rijden die bij hen in training zijn. Dit
houdt in dat, indien zij twee paarden rijden waarvan één niet bij hen in
training is, zij verplicht zijn achter het paard te blijven, dat wel bij
hen in training is.
V.
Beroepstrainers die als rijder aan de draverij deelnemen en die een paard,
dat bij hen in training staat, laten rijden door een leerlingpikeur, mogen
paarden rijden die bij een andere trainer in training staan.
VI. Indien bij de openbare loting door de wedstrijdsecretaris voor de tweede
omloop (bij 16 aangegeven paarden) dan wel voor de tweede tot en met derde
omloop (bij meer dan 16 aangegeven paarden) een rijder zichzelf als
tegenstander loot geldt de volgende werkwijze: het laatst getrokken
startnummer wordt genegeerd en het hierna getrokken startnummer is
bepalend. Het bij dit 'doorloten' genegeerde startnummer wordt direct
daarna teruggeplaatst bij de nog beschikbare nummers. Indien nog slechts
één startnummer overblijft terwijl de kans bestaat dat een rijder zichzelf
als tegenstander krijgt, wordt het voorgaande startnummer door de
wedstrijdsecretaris onder voorbehoud afgeroepen waarna het zo nodig kan
worden verwisseld met het laatst getrokken startnummer.
VII. Het 'doorloten' zoals in lid VI beschreven vindt per rijder maximaal één
keer per kortebaandraverij plaats. Loot een rijder na eerder 'doorloten' in
de volgende omloop opnieuw zichzelf, dan zal de rit tussen beide paarden
doorgang moeten vinden, met inachtneming van artikel 6 lid VI en lid VII.
VIII. Alle andere reglementaire bepalingen met betrekking tot de ritindeling
worden geacht voorrang te genieten boven het 'doorloten', zodat lid VI en
VII kunnen worden genegeerd als de ritindeling dit vereist.
IX. Indien een paard, na als stilstaand nummer te zijn aangemerkt, in een
volgende omloop het laagst beschikbare even nummer krijgt en de pikeur als
gevolg daarvan zichzelf als tegenstander treft, vervalt eveneens het recht
op 'doorloten'. De trainer c.q. diens gemachtigde dient in dit geval voor
het bijgelote paard een andere rijder aan te wijzen, conform het gestelde
in artikel 6 lid VI en lid VII.
WILDCARD
Artikel 20
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Ieder paard dat deelneemt aan de kortebaandraverijen en minimaal twee keer in
het betreffende kortebaanseizoen is gestart, mag eenmaal per kortebaanseizoen
gebruik maken van een wildcard. Dit moet bij de vooraangifte schriftelijk, per
e-mail, fax of brief, en vóór het sluiten van de vooraangifte ten kantore van de
Stichting NDR worden gemeld. Later ingediende verzoeken worden afgewezen. Dit
betekent dat paarden verzekerd zijn op de betreffende kortebaandraverij te
starten. Indien er meer wildcards zijn ingediend dan er paarden kunnen starten,
zullen als eerste die paarden worden uitgeloot die het meest recent aan een
kortebaandraverij hebben deelgenomen. Bij gelijke uitgangspositie bepaalt het
lot.
NB De wildcard kan niet worden ingezet bij de kortebaandraverij om het
Kampioenschap van Nederland, bij de afsluitende kortebaan van het seizoen en bij
eventueel door het Bestuur van de Stichting NDR aangewezen andere kortebanen. De
NDR houdt een registratie bij van de paarden waarvoor in het betreffende
kortebaanseizoen reeds een wildcard is ingezet.
DE STARTER EN HET STARTEN
Artikel 21
I.
De start wordt door de starter uitgevoerd. Alle rijders hebben zich
onvoorwaardelijk naar zijn aanwijzingen aan de start te gedragen. Over de
geldigheid van de start beslist uitsluitend en alleen de starter, zijn
beslissing is onherroepelijk.
II. De start moet plaatsvinden met behulp van startapparatuur, voorzien van een
foto-elektrische cel. Indien de startinstallatie niet, of niet goed,
functioneert beslist de starter over de wijze waarop gestart gaat worden.
III. De rijders moeten zich op een door de starter te geven sein met hun paarden
vanaf de finish gerekend in de rechterbaan naar de start begeven, waarbij
het tempo richting het startvak gelijkwaardig moet zijn. De onderlinge
afstand moet zodanig zijn, dat de mogelijke startverschillen bij het
oplopen richting het startvak reeds zijn ingenomen. Zonder toestemming van
de starter mogen zij zich niet meer verwijderen. De starter geeft het sein
tot in werking stellen van de startprocedure door het omhoog heffen van de
rode vlag.
IV. Slechts indien zich tijdens de start omstandigheden voordoen die het goede
verloop verstoren, of indien een rijder zich niet aan de door de starter
vastgestelde procedure houdt, waardoor op onrechtmatige wijze voordeel
wordt behaald of een mededinger hinder ondervindt, dit ter beoordeling van
de starter, wordt de start opgehouden.
V.
Rijders die om welke reden dan ook de start vertragen of ontregelen, worden
door de starter bestraft.
VI. Per omloop kan een combinatie bij een weigering één herkansing krijgen. Dit
ter beoordeling door de starter. Paarden die zich aan de start onhandelbaar
tonen krijgen, op voordracht van de starter, door het Comité voor de
desbetreffende wedstrijddag een startverbod opgelegd. Toont een paard zich
bij herhaling onhandelbaar dan volgt een voordracht, opgemaakt door het
Comité, voor een startverbod voor deelname aan kortebaanwedstrijden bij de
Stichting NDR. De Stichting NDR legt in dat geval een startverbod voor
deelname op.
VII. Bij starts met behulp van een foto-elektrische cel wordt door lichtsignalen
op de startpunten aangegeven of de paarden hun startafstand niet te vroeg
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zijn gepasseerd. Bij het in werking stellen van de startprocedure is het
licht op de startpunten rood; bij een goede start blijft het licht op rood
staan. Passeren beide paarden, of één van de paarden, de startafstand te
vroeg, dan springt het licht op beide startpunten of één van de startpunten
op wit.
VIII. Over de geldigheid van de start beslist uitsluitend en alleen de starter.
Zijn beslissing is onherroepelijk. Indien de startpaal of de startkast door
een deelnemende combinatie omver wordt gereden, waarbij geen hinder
ontstaat voor de tegenstander, wordt de start geldig verklaard. Dit ter
beoordeling van de starter.
IX. De startbevelen moeten met behulp van een geluidsinstallatie worden gegeven
en voor de rijders aan de start duidelijk hoorbaar zijn.
X.
De startbevelen luiden:
a.
één gongslag;
b.
klaarmaken;
c.
op uw plaatsen één - twee - drie - af.
De starter bepaalt de tijdsduur waarover de startbevelen zich uitstrekken.
Hij houdt daarbij rekening met plaatselijke omstandigheden en stelt de
rijders die aan de draverij deelnemen in de gelegenheid zich daarop in te
stellen. Hij draagt er zorg voor, dat daarin gedurende de gehele draverij
geen wijziging wordt gebracht.
XI. Bij een geldige start zwaait de starter met de rode vlag over beide banen.
De keurmeesters in de baan nemen dit signaal onmiddellijk over.
XII. Indien beide paarden te vroeg hun startafstand passeren zwaait de starter
de witte vlag over beide banen. Indien één paard te vroeg zijn startafstand
passeert, heft hij de witte vlag voor alleen dat paard. De keurmeesters in
de baan nemen de signalen onmiddellijk over.
XIII. Te vroeg passeren van de startafstand leidt tot uitschakeling van het
paard voor de desbetreffende rit.
XIV. Wanneer de geldige start is gevallen zijn beide rijders verplicht de gehele
baan af te leggen, behalve wanneer beide paarden de witte vlag hebben
gekregen. In dat geval moeten zij onmiddellijk naar de start terugkeren.
XV. Voor hulp aan de start kan toestemming worden verleend. Een verzoek daartoe
moet vóór de aanvang van een omloop mondeling aan de starter worden
gericht; deze deelt zijn beslissing aan betrokkene mee. De rijder en zijn
assistent zijn gehouden de orders, door de starter tijdens de start te
geven, stipt op te volgen. Hierbij mag de assistent geen hulpmiddelen
gebruiken. Bovendien mag assistentie aan de start geen hinder opleveren
voor de tegenstander. Indien zich tijdens een start met assistentie
onregelmatigheden voordoen is de starter bevoegd zijn voormelde toestemming
onmiddellijk in te trekken en de rijder te bestraffen.
DE WIJZE VAN LOPEN
Artikel 22
I.
a. Het paard dat het laagste nummer heeft geloot, draait bij gelijke
afstand in de eerste rit voorlangs en start vanaf de start gezien in de
rechterbaan;
b. In de tweede rit draait het paard met het laagste nummer bij gelijke
afstand achterlangs en start vanaf de start gezien in de linkerbaan;
c. Bij een kamprit geldt de situatie zoals in de eerste rit.
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II.

Bij gelijke aankomst, of bij overlopen van een rit, starten de paarden
opnieuw in dezelfde baan. Indien beide paarden worden uitgeschakeld wordt
de rit overgelopen. Ook dan houden de paarden dezelfde baan.
III. Om winnaar te zijn, moet het paard tweemaal als eerste de finish passeren
en wel in de hem toegewezen baan. Wanneer een paard als eerste, correct
dravend en zonder vooraf uitgeschakeld te zijn, de finish passeert in de
baan van zijn tegenstander, wordt dit paard uitgeschakeld.
IV. Het verloop van een kortebaandraverij wordt bepaald door omlopen, waarin
telkens de verliezers afvallen tot een aantal van maximaal acht paarden
overblijft. Deze paarden lopen om de beschikbaar gestelde prijzen op de
wijze, zoals aangegeven in artikel 9.
V.
Ritten moeten bij voorkeur achter elkaar worden gelopen, tenzij het Comité
besluit tot een ander verloop.
DE VLAGSIGNALEN
Artikel 23
I.
De witte vlag, gezwaaid over beide banen, betekent dat beide paarden zijn
uitgeschakeld.
II. De witte vlag, gezwaaid over één van de banen, betekent dat het in die baan
gestarte paard is uitgeschakeld.
III. De rode vlag, gezwaaid over beide banen, betekent dat de start voor beide
paarden geldig is.
IV. De rode vlag na de rit, gegeven aan de finish over één van de banen,
betekent dat het paard dat in die baan is gestart de rit gewonnen heeft.
V.
Bij gelijke aankomst wordt aan de finish de rode vlag over beide banen
gezwaaid.
VI. De bevoegdheid tot het geven van de witte vlag hebben de starter, voor
zover het de startprocedure betreft, en de keurmeesters op het 1e stek, 2e
stek en eindstek, met inachtneming van het bepaalde in artikel 24, lid I,
voor zover het betreft het gaan over de baan.
VII. De vlagsignalen -gegeven aan de start, bij het 1e stek, 2e stek of aan de
finish– worden door de starter en keurmeesters onmiddellijk overgenomen.
VIII. Indien bij het geven van de vlagsignalen een vergissing is begaan is het
gestelde in artikel 26 lid III van toepassing.
DE WEDSTRIJD
GEDRAG
Artikel 24
I.
a. Naast de bepalingen inzake uitschakeling, zoals vermeld in het Drafsport
Wedstrijdreglement (DWR), geldt voor de kortebaandraverij dat als een paard
zich op enigerlei wijze hinderlijk in de baan van zijn tegenstander
begeeft, de keurmeester het paard uitschakelt of de rit ongeldig verklaart
indien het gehinderde paard de rit niet wint.
b. Naast de bepalingen inzake uitschakeling zoals vermeld in het Drafsport
Wedstrijdreglement (DWR) geldt voor de kortebaandraverij dat, indien een
combinatie zich met zijn wiel geheel over de midden-afscheiding van de baan
begeeft, de betreffende keurmeester besluit tot uitschakeling van deze
combinatie.
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II.

Wanneer een rijder, of eigenaar, of trainer met zijn paard weigert deelname
aan de draverij voort te zetten is het bepaalde in artikel 17, lid III
onder b. van toepassing en wordt de deelnemer, die voor de weigering
verantwoordelijk wordt gesteld, gestraft.
III. In het geval zoals bedoeld in lid II, zal het Comité de tegenstander van
het paard waarop deze weigering van toepassing is tot winnaar van de
rit(ten) verklaren. Ten opzichte van dit paard wordt voor het verdere
verloop met betrekking tot de loting gehandeld overeenkomstig het bepaalde
in artikel 18, lid VI.
IV. Het meevoeren van de zweep is zowel tijdens het voorwerken vóór aanvang van
de kortebaandraverijen als tijdens de kortebaandraverijen niet toegestaan.
V.
Het is niet toegestaan om na de eerste rit de baan te verlaten, behoudens
met toestemming van een van de keurmeesters en of starter, dit met
inachtneming van het bepaalde in artikel 29, lid VIII van het Drafsport
Wedstrijdreglement (DWR).
GAAN OVER DE BAAN
Artikel 25
I.
De keurmeesters 1e stek, 2e stek en eindstek beslissen gedurende de rit over
de draf vanaf start tot finish. Ieder paard moet in dezelfde baan finishen
als waarin het reglementair gestart is.
II. Indien een paard op het moment dat zijn neus de finish bereikt in galop of
telgang is dan wel onregelmatig draaft, zal het worden uitgeschakeld. Dit
ter beoordeling van de keurmeester eindstek.
III. Het Comité kan, uitsluitend op grond van het bepaalde in artikel 50 lid I
tot en met lid IV van het Algemeen Wedstrijdreglement (AWR), een paard een
startverbod opleggen en/of bij de NDR voordragen voor een startverbod.
Indien tot deze maatregel wordt besloten, wordt de trainer van het paard
hiervan door het Comité in kennis gesteld.
IV. De door de keurmeesters gegeven vlagsignalen zijn voor de rijders bindend.
Indien er sprake is van een pertinente vergissing door een van de
keurmeesters kan het Comité, conform art 26 lid III, de rit ongeldig
verklaren en laten overrijden.
V.
Het voorwerken van paarden die aan de draverij deelnemen is toegestaan.
Snelrijden is uitsluitend toegestaan vanaf de start richting finish. Bij
het zich begeven naar de start en de finish moet steeds ‘rechts’ worden
gehouden, gezien vanuit respectievelijk de finish en de start.
GELDIGHEID VAN DE RIT
Artikel 26
I.
Indien een paard schrikt, ijzers afwerpt of wanneer hem enig ongeval
overkomt zonder toedoen van het mededingende paard, is dit geen aanleiding
tot het overrijden van de rit.
II. Indien een rit door onvoorziene omstandigheden niet tot zijn recht komt,
bijvoorbeeld door het breken van de afrastering het niet vrij zijn van de
baan en dergelijke, is het Comité bevoegd de rit ongeldig te verklaren en
te laten overrijden.
III. Indien bij het geven van de vlagsignalen een vergissing is begaan, waardoor
een deelnemer naar het oordeel van het Comité in zijn winkansen is
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benadeeld, is het Comité bevoegd de rit ongeldig te verklaren en te laten
overrijden.
AANKOMST
Artikel 27
I.
Het paard waarvan de neus het eerst de finish bereikt is het eerst
aankomende paard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21, lid
VIII, artikel 23, lid II en artikel 25, lid II. Dit is ter beoordeling van
de keurmeester eindstek.
II. Wanneer de keurmeester eindstek het nodig acht, schort hij zijn beslissing
op tot hij kennis heeft genomen van het finishregistratiesysteem. Indien
ook dit elektronische systeem geen winnaar aangeeft dan geeft de
keurmeester eindstek ‘dead-heat’ aan. De rit wordt in dat geval ingevolge
het bepaalde in artikel 12, lid I als onbeslist beschouwd. Het
finishregistratiesysteem fungeert als officieel hulpmiddel, bij het
aanwijzen van een winnaar van een rit. Wanneer door een technische storing
of door andere oorzaken het finishregistratiesysteem niet functioneert, is
de waarneming van de keurmeester eindstek bindend. In geval van een niet
door hem waarneembaar verschil, door welke oorzaak dan ook, wordt de rit in
zijn geheel overgelopen.
III. De uitspraak wordt onmiddellijk door de keurmeester eindstek kenbaar
gemaakt door het geven van de voorgeschreven vlagsignalen, die door de
keurmeesters 2e en 1e stek en de starter onmiddellijk worden overgenomen.
IV. De uitspraak van keurmeester eindstek is bindend.
UITSLAG
Artikel 28
I.
Na afloop van de kortebaandraverij doet de voorzitter van het Comité,
hierbij ondersteund door de wedstrijdsecretaris, een Rapport van
Bijzonderheden toekomen aan de Stichting NDR.
II. Het Rapport van Bijzonderheden bevat ten minste:
a.
de samenstelling van het Comité, de wedstrijdsecretaris en de naam van
de starter;
b.
het totaalbedrag aan gewonnen prijzengeld en de verdeling daarvan;
c.
de naam en leeftijd van de paarden die prijzengeld hebben gewonnen,
met vermelding van de eigenaar en rijder (de uitslag);
d.
de door de paarden gelopen afstanden;
e.
de namen van de paarden die ongeplaatst zijn gebleven;
f.
de eventueel opgelegde straffen;
g.

eventuele onduidelijkheden/onregelmatigheden/incidenten bij
beslissingen van comitéleden;
h.
vermelding afgenomen monsters t.b.v. het onderzoek naar ongeoorloofde
middelen;
i.
de kwaliteit van de betreffende kortebaanaccommodatie (KWAKO-lijst).
III. Na afloop van de kortebaandraverij doet de voorzitter van het Comité,
hierbij ondersteund door de wedstrijdsecretaris, aan het bestuur van de
betreffende kortebaanvereniging, de uitslag van de kortebaandraverij
toekomen.
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