Rijbaanregels
Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan/rijbanen van deze accommodatie regels.
Ruiters/menners dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Desgevraagd geven de
medewerkers en de instructeur(s) graag een toelichting.

•

Bij het rijden tijdens (privé-) lessen dienen alle ruiters en menners – binnen en buiten - een goed
passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van een CE en EN 1384-markering te
dragen.

•

Tijdens het rijden is het dragen van hoofdtelefoons van mp3-spelers en dergelijke niet toegestaan.

•

Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde
doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.

•

Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.

•

Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sierraden en losse kleding
te dragen.

•

Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.

•

De toegang tot de bak dient steeds gesloten te worden.

•

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.

•

Overdag zijn de maneges beschikbaar voor zowel leden van Paardensportvereniging St. HubertusLisse als niet leden.
’s Avonds tussen 17.00 en 23.00 uur zijn de maneges alleen beschikbaar voor leden van
Paardensportvereniging St. Hubertus-Lisse of personen die van het bestuur toestemming hebben
gekregen.

•

Schade die aangericht wordt (hekken, springmateriaal, etc.) dient zo spoedig mogelijk gemeld te
worden bij de beheerder en in overleg met hem gerepareerd te worden.

•

Privé-lessen aan ruiters en menners zijn toegestaan, mits de vereniging hieraan haar toestemming
heeft gegeven. De ruiter of menner is te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van de regels.

•

Gebruik van springmateriaal is toegestaan, hiervoor wordt speciaal springmateriaal aangewezen.
Al het materiaal dient direct na afloop van de les te worden opgeruimd.

•

Het loslaten van paarden is niet toegestaan.

•

Longeren, springen en mennen is toegestaan, mits de andere bakgebruikers hiervoor toestemming
geven ofwel er niemand van de bak gebruik maakt.

Rijbaanregels
•

Bij het niet nakomen van het reglement kan het bestuur de betreffende persoon toegang tot de
maneges ontzeggen.

•

Het bestuur behoudt zich het recht voor het reglement te wijzigen en aan te passen, alsmede om de
maneges te sluiten bij ongeschiktheid (vorst e.d.) of evenementen.

•

Tijdens indoorwedstrijden, waarbij voor het losrijden gebruik gemaakt wordt van de tweede
binnenmanege (20/40), is het niet toegestaan dat er door niet-deelnemers wordt gereden of
gelongeerd.

•

In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist in eerste instantie de beheerder of zijn/haar
vervanger. Het besluit wordt te zijner tijd door het bestuur wel/niet bekrachtigd.

De maneges
•

Voor het rijden in de binnenmaneges heeft de Paardensportvereniging St. Hubertus - Lisse de eerste
keus voor lessen en wedstrijden. De overige uren zijn op de eerste plaats voor leden. Daarnaast
heeft het bestuur het recht om de manege te verhuren aan derden.

•

Het bestuur stelt de voorwaarden vast voor het gebruik van de manege.

•

Bij het individueel rijden in de vrije uren mogen maximaal 6 combinaties tegelijk van de bak gebruik
maken.

•

Inschrijving geschiedt als volgt:
1) In overleg met het bestuur geven de afdelingen de lesindelingen en de concourscommissie de
wedstrijdindelingen op.
2) Leden en niet-leden kunnen inschrijven voor de overgebleven uren tot het einde van de
desbetreffende week.
3) A) Om te reserveren dienen de gebruikers zich op de baklijst in te schrijven.
Er kan alleen op hele uren worden ingeschreven.
Indien men moet betalen dient de gebruiker op een envelop zijn/haar naam, telefoonnummer,
datum en uur dat men wil rijden (eventueel meerdere uren) te vermelden. Het verschuldigde
bedrag doet men in de envelop en deponeert deze in één van de bussen in de afstalruimtes van
de maneges.
B) Heeft men een abonnement, dan schrijft men een A (abonnementhouder)op de inschrijflijst
achter de naam.

•

Alle betalingen voor het gebruik van de manege dienen vooraf te geschieden. Bij het in gebreke
blijven hiervan worden geen volgende rijuren meer geaccepteerd tot betaling heeft plaatsgevonden.

•

De eerste 5 minuten zijn om te wisselen en de bak te ontruimen.

•

Het is voor de goede verstandhouding dat men elkaar controleert en tevens aanspreekt op de juiste
uitvoering. Zijn er moeilijkheden die niet onderling opgelost kunnen worden, meldt dit dan (direct) bij
de beheerder.

•

In de afstalruimtes mag men 15 minuten voor en 15 minuten na het rijuur met het paard aanwezig
zijn, in het tussenliggende halfuur dus geen paard in de afstalruimtes.

•

Ruiters en menners die gebruik hebben gemaakt van de maneges dienen deze schoon achter te
laten; uitwerpselen dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.

•

Ruiters die gebruik hebben gemaakt van de afstalruimtes dienen deze schoon achter te laten.

•

De bakranden / afrasteringen mogen niet gebruikt worden om losse spullen (dekens, kleding, zadels
enz.) erover heen te hangen of te leggen.

Rijbaanregels
•

De beslissingen van de beheerder zijn bindend. Zijn aanwijzingen dienen te worden opgevolgd,
totdat het bestuur voor de toekomst anders beslist.

•

Men is verplicht om bij het verlaten van de binnenmaneges de schuifdeuren goed te sluiten en na de
laatste activiteit / les tevens de lichten te doven.

•

Als de buitenbak niet gebruikt wordt, dienen de lichten gedoofd te worden.

