MIDDENAFSTAND WEDSTRIJDREGLEMENT
ALGEMEEN
Artikel 1
I
Het Middenafstand Wedstrijdreglement geldt als aanvullend reglement en is van toepassing op alle deelnemers aan wedstrijden op de
middenafstand.
II
Voor zover in het Algemeen Wedstrijdreglement en het Drafsport
Wedstrijdreglement bepalingen zijn opgenomen, die betrekking hebben op langebaandraverijen, zijn deze bepalingen eveneens van
toepassing op draverijen over de middenafstand, tenzij in dit reglement anders is bepaald.
III
In middenafstanddraverijen gewonnen prijzengelden en gewonnen eerste prijzen worden opgenomen in de prijzenlijst langebaan, de daarin
getoonde records worden op grond van het bepaalde in artikel 4,
lid V van het Drafsport Wedstrijdreglement niet erkend.

DE RIJDERS
Artikel 2
I
Elke deelnemer in het bezit van een geldige rijvergunning voor deelneming aan langebaanwedstrijden is gerechtigd aan wedstrijden over de
middenafstand deel te nemen, dit met inachtneming van de bepalingen
in artikel 21 tot en met artikel 28 van het Algemeen Wedstrijdreglement.
II
Ingeval een middenafstanddraverij volgens een in de uitschrijving te
bepalen afvalsysteem wordt verreden, is het bepaalde in artikel 6
van het Kortebaan 300 M. Wedstrijdreglement eveneens van toepassing.

DE DEELNEMING VAN PAARDEN
Artikel 3
I
Met uitzondering van 2- en 3-jarige paarden mogen deelnemen alle
paarden, die zich tenminste éénmaal voor deelneming aan langebaandraverijen hebben gekwalificeerd, dit met inachtneming van
het bepaalde in artikel 33 van het Algemeen Wedstrijdreglement.
II
Ingeval een middenafstanddraverij wordt uitgeschreven als draverij
met series en een finale, kan niet buiten weddenschappen worden deelgenomen.

UITSCHRIJVING VAN MIDDENAFSTANDDRAVERIJEN
Artikel 4
I
Middenafstanddraverijen zijn draverijen, die worden verreden over een
afstand van minimaal 400 meter en maximaal 1500 meter.
II
Een middenafstanddraverij kan worden verreden als prijzendraverij,
serie-draverij, draverij volgens record of heatdraverij volgens tijdoptelling, volgens de bepalingen in artikel 8 tot en met artikel 11
van het Drafsport Wedstrijdreglement, dan wel als draverij volgens
een in de uitschrijving van de draverij te bepalen afvalsysteem.
III
Paarden, die deelnemen aan middenafstanddraverijen, zijn naar de
maatstaven aangegeven in de uitschrijving van de draverij gekwalificeerd, c.q. kunnen binnen het raam van dit reglement worden
belast, op grond van het bepaalde in artikel 4 van het Drafsport
Wedstrijdreglement, waaraan toegevoegd de mogelijkheid om op de
kortebaan 300 meter betrekking hebbende wedstrijdgegevens in de
uitschrijving van een middenafstandwedstrijd (mede) te verwerken.
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Artikel 5
Alle draverijen moeten in zuivere draf worden gelopen. Bij zuivere
draf beweegt het paard zich voort door gelijktijdige beenzetting
linksachter, rechtsvoor en rechtsachter, linksvoor. Onder niet zuiver
draven worden alle andere gangen verstaan, zoals galop, telgang en
onregelmatig draven.
Wanneer een paard niet zuiver draaft, rust op de rijder de plicht het
paard onmiddellijk in zuivere draf te brengen zonder daarbij het tempo
van het paard zodanig te veranderen, dat andere deelnemers hiervan
hinder ondervinden of zodanig dat op andere wijze hinder ontstaat voor
andere deelnemers. Tijdens het terugbrengen van het paard in zuivere
draf moet de rijder zijn spoor te houden, ingeval het verlaten van
zijn spoor hinder voor andere deelnemers oplevert.
Wanneer een paard in galop of telgang is, moet de rijder zich naar de
buitenzijde van de baan begeven zonder daarbij hinderlijk te zijn voor
andere deelnemers.
Een paard zal worden uitgeschakeld indien het:
a. naar het oordeel van het Comité, niet spoedig genoeg in zuivere
draf is teruggebracht, te veelvuldig of te langdurig in telgang is
geweest, te veel of te langdurig galoppades heeft gemaakt, een
onrechtmatige terreinwinst heeft behaald of zich op andere wijze
voordeel heeft verschaft;
b. 5 of meer galopsprongen maakt; 5 of meer passen onregelmatig draaft
of in telgang is.
c. in de laatste bocht en/of laatste rechte lijn voor de finish 2 of
meer galopsprongen maakt(voor de Draf- en renbaan Duindigt geldt
hier alleen de rechte lijn voor de finish.);
d. in de laatste bocht en/of rechte lijn voor de finish 5 of meer
passen onregelmatig draaft of in telgang is (voor de Draf- en
renbaan Duindigt geldt hier alleen de rechte lijn voor de finish).
NB. Paarden kunnen na onderzoek (enquête) op grond bovengenoemde
redenen alsnog worden uitgeschakeld.
Bij uitschakeling tijdens een draverij moet het Comité bekendheid
geven aan zijn beslissing door het laten omroepen van het nummer van
het desbetreffende paard.
De rijder van een uitgeschakeld paard is verplicht de strijd te
staken, zonder daarbij het tempo van het paard zodanig te veranderen,
dat andere deelnemers hiervan hinder ondervinden of zodanig dat op
andere wijze hinder ontstaat voor andere deelnemers. Zodra het
mogelijk is, moet hij zich naar de buitenzijde van de baan begeven,
zonder daarbij hinderlijk te zijn voor andere deelnemers.
Wanneer een paard op het moment dat zijn neus de finish bereikt in
galop of telgang is, wordt het door de Rechter van Aankomst
uitgeschakeld.
Wanneer een paard bij herhaling niet volgens de voorschriften draaft
en herhaaldelijk wordt uitgeschakeld, legt de N.D.R. op voorstel van
het Comité c.q. gehoord het Comité, het paard een startverbod op, dit
met inachtneming van het bepaalde in artikel 50 van het Algemeen
Wedstrijd Reglement.
Wanneer een paard naar het oordeel van het Comité onregelmatige
verrichtingen toont en de trainer van het desbetreffende paard
hiervoor
onvoldoende
verklaring
geeft,
moet
het
Comité
met
inachtneming van het bepaalde in artikel 50 van het Algemeen Wedstrijd
Reglement bij de N.D.R. een voorstel in om het paard een startverbod
opleggen. Wanneer het Comité redenen heeft om aan te nemen, dat deze
onregelmatige verrichtingen opzettelijk in de hand worden gewerkt,
wordt de trainer en/of rijder van het paard bestraft.
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