IBOP Reglement
1.

Verantwoordelijkheid
De I.B.O.P. wordt uitgevoerd door de vereniging “Barock Pinto Studbook”.

2. Doel
Doel van het onderzoek is om zo objectief mogelijk de aanleg en geschiktheid voor
een gebruiksdoel van een paard vast te stellen. Elk paard van drie jaar en ouder kan
voor bovengenoemd onderzoek worden aangeboden. De IBOP kent 2 verschillende
proeven; dressuur onder het zadel (rijproef) en mendressuur (menproef). Deelname
aan meerder proeven op de dezelfde dag is mogelijk. Een IBOP test kan onderdeel
uitmaken voor het verkrijgen van het stamboek, ster of elite predikaat, zie het
keuringsreglement van het BPS.
3. Plaats
Tijdens iedere stamboek keuring is er de mogelijkheid mits de locatie het toelaat om
een IBOP te organiseren. De IBOP kan in- of outdoor plaatsvinden.
4. Buitenland
Voor IBOP testen in het buitenland kan, met betrekking tot uitvoerende zaken, in
sommige gevallen afgeweken worden van het reglement. Dit ter beoordeling aan de
aanwezige juryleden.
5. Deelname
Een paard op het moment dat het 3 jaar wordt, deelnemen aan een IBOP test.
Een paard mag, ongeacht discipline, maximaal 2x per jaar een IBOP proef afleggen, dit
mag op dezelfde dag of op twee verschillende dagen. Indien het maximale aantal van
twee proeven op dezelfde dag wordt afgelegd, moeten dat proeven zijn in twee
verschillende disciplines.
Aantal deelnemers in de ring:
De dressuurproef onder het zadel en de menproef in de discipline aangespannen
wordt individueel gereden.
6. Training/Basisconditie
De jurycommissie kan het onderzoek beëindigen wanneer het paard volgens gaar niet
op een aanvaardbare wijze wordt voorgebracht of daartoe een andere reden acht
(wegens ziekte, kreupelheid). De eigenaar van het paard kan bepalen of hij/zij zelf het
paard voorstelt of dit uitbesteed aan derden. Het wisselen van rijders in de
verschillende proeven is toegestaan.

7. Entingen
De vaccinaties dienen in het paspoort te zijn vermeld. Een vaccinatiebewijs is
uitsluitend geldig, indien kan worden vastgesteld dat het behoord bij het paard
waarmee aan de IBOP deelgenomen wordt en waaruit blijkt, dat het betreffende paard
als volgt tegen influenza in gevaccineerd.
Een basisenting, bestaande uit 2 inentingen, waarbij de 2e inenting minimaal 3 en
maximaal 13 weken na de 1e enting moet zijn gegeven. Vervolgens een jaarlijkse
inenting, die niet later dan maximaal 12 maanden na de vorige inenting mag zijn
toegediend. De laatste vaccinatie moet minstens 1 week voor de IBOP hebben
plaatsgevonden.
Eén en ander dient te zijn bekrachtigd door de handtekening/paraaf en het stempel
van de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend. Het vaccinatiebewijs (paspoort)
dient voorafgaand aan de IBOP ter controle worden aangeboden bij het secretariaat of
jury van het BPS. Paarden die niet de nodige vaccinaties hebben gehad worden
uitgesloten van deelname en worden verzocht het terrein te verlaten.
8. Juryleden
De jury zal in Nederland bestaan uit minimaal 1 gekwalificeerd lid uit de
sportcommissie en 1 jurylid aangesteld door het bestuur van het BPS. In het
buitenland zal minimaal 1 jurylid voldoende zijn.
9. Uitslagen
De jury legt haar bevinden vast op een certificaat. De juryvoorzitter geeft bij de cijfers
zo nodig een korte verklarende toelichting en vertrekt alle gegevens die van belang
zijn. Door datering en ondertekening waarmerkt de juryvoorzitter of een daartoe door
het BPS aangewezen persoon het certificaat. De uitslag zal door de juryvoorzitter aan
het einde van detest aan de belanghebbende worden meegedeeld. Het certificaat zal
na afloop van de verrichting aan de belanghebbende worden toegezonden. Tevens
zullen de uitslagen worden gepubliceerd op onze website.
10. Cijfers
De onderdelen worden gewaardeerd met een cijfer 0 t/m 10 en in 5/10den.
11. Dressuur
1. Condities: Afmeting rijbaan: minimum 20 x 40 meter. maximum 25 x 50 meter. Optomen
paard: Trenshoofdstel met africhting neusriem, Engelse- of gecombineerde neusriem,
enkele dikke trens (metaal of rubber), enkele of dubbele teugel. Het gebruik van
hulpteugels, bandages, pijpkousen, en strijklappen is niet toegestaan. Het gebruik van
sporen en zweep is toegestaan. De amazone of ruiter die het paard rijdt, dient te zijn gekleed
in officieel rijtenue en een cap/hoedje te dragen. Voor uitgebreide regelgeving zie ABWS
(Algemene Basis Wedstrijd Sport) systeem.
2. Onderzoek: Het gehele onderzoek wordt 1 keer afgelegd. De proef vormt de basis voor de
beoordeling. Er wordt niet op de letter gekeurd. Het gaat om de geschiktheid van het paard

als dressuurpaard. Het afleggen van onderstaande rijproef. Lichtrijden tijdens de proef is
toegestaan.
3. Beoordeling dressuur (rijpaard)
a. Stap (buiging in het spronggewricht, ruimte, ruim wegzettend voorbeen, souplesse,
kracht, tact en regelmaat).
b. Draf (buiging in het spronggewricht, activiteit achterbeen, ruim wegzettend grijpend
voorbeen, impuls, ruimte, souplesse, afdruk, zweefmoment, verruimen, balans,
kracht, tact en regelmaat).
c. Galop (onderbrenging, gedragenheid, verruimen, impuls, impuls, balans, kracht, tact
en regelmaat).
d. Overgangen (vloeiend overgangen waar het paard zijn balans niet verlies en zo snel
mogelijk met tact en regelmaat doorgaat).
e. Houding, stelling en wendbaarheid (wordt beoordeeld over de gehele proef).
f. Aanleg (de zelfhouding, hoe het paard zich door de ruiter laat bewerken).
12. Beslissing algemeen bestuur
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur van het BPS.
Het bestuur is bevoegd de in dit reglement genoemde termijnen te verlengen.

