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REGLEMENTEN JUMPING K.R. 2023 
 

 
2.4.2 4 JARIGE PAARDEN : 
 Deze mogen starten in een aparte proef 4 jarige paarden of in Clear Round Paarden 60 of 

80 cm of maximum in proeven Serie A = 95 cm zonder hun statuut van 4 jarig paard te 
verliezen.  
 
 

3.5 METING PONYS 
 Vanaf de reeksen 70 cm en hoger moeten alle pony’s éénmalig gemeten worden 
 Pony’s die voor de eerste keer gemeten worden en niet hoger zijn dan 137 cm 

(zonder ijzers) en 138 cm (met ijzers) zijn levenslang in orde. Pony’s die bij een 
eerste meting groter zijn, dienen tot en met hun 7ste levensjaar gemeten te worden. 
Als men een pony, die ouder is dan 7 jaar, voor het eerst immatriculeert MOET deze 
ook eenmalig gemeten worden. 

 Erkende dierenartsen voor metingen van pony’s kan u terug vinden via de website – 
rubriek paarden – meting ponys 
 

 
6.10.5 AFSLUITEN TER PLAATSE INSCHRIJVINGEN 
 De ter plaatse inschrijvingen worden afgesloten onmiddellijk na het einde van de vorige 
proef(einde van de proef door laatste starter).  
 Voor de eerste proef ter plaatse inschrijvingen tot 15 minuten voor aanvang van de proef.  
 
 
8.2 CONFIRMEREN : WORDT AFGESCHAFT  

 Ruiters moeten niet meer confirmeren  
 Iedereen dient op zijn beurt en tijdig aan de ingang van de piste klaar te staan 
 Ruiters worden gewoon max. 3x geroepen zich naar de ingang van de piste te 

begeven 
Indien de beurt voorbij is zal de ruiter zich eventueel kunnen laten herplaatsen via het 
secretariaat MAAR wel Buiten Wedstrijd 
      Het secretariaat zal dat op de startlijst plaatsen en jury en poort verwittigen 
- Uitzondering : mits goedkeuring jury of wedstrijdsecretariaat met gegronde reden 
 
8.4 WIJZIGINGEN EN TOEVOEGINGEN STARTPLAATS 
 
84.2 VERANDEREN VAN PROEF : GRATIS 
Een volledige en ingeschreven combinatie verandert van proef = 
 Na toestemming van en uitgevoerd door het wedstrijdsecretariaat 
 Bij verandering naar een proef met hoger inschrijvingsgeld moet dit verschil wel worden 

bijbetaald 
 

8.4.3 VERANDEREN VAN STARTNUMMER : GRATIS 
Na toestemming van en uitgevoerd door het wedstrijdsecretariaat 
 Indien de startplaats van de ruiter voorbij is, kan, mits toestemming van het 

wedstrijdsecretariaat een nieuw startnummer bekomen worden.  
De combinatie start dan echter Buiten Wedstrijd. 
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8.4.4 VERANDEREN VAN PAARD OF RUITER : GRATIS 
Na toestemming van en uitgevoerd door het wedstrijdsecretariaat 
BELANGRIJK :  
 Paard veranderen EN van proef veranderen = TER PLAATSE INSCHRIJVING 
 Ruiter veranderen EN van proef veranderen = TER PLAATSE INSCHRIJVING 
 Ruiter veranderen EN paard veranderen = TER PLAATSE INSCHRIJVING 
 
 
11.6 KAMPIOENSCHAP 4-JARIGE PAARDEN 

- Is voor het paard en niet voor de combinatie 
- Geen manches 
- Is enkel voor ruiters met Licentie via KR 
- Iedereen mag deelname aan de  ½ finales  
- Om te mogen deelnemen aan de finale moet het paard aan minstens 3 verschillende 

wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap)  
(als wedstrijd telt het volledige WE ) 

- Maximum 4 paarden per ruiter bij de 4 jarigen 
- Proeven :  

- ½ finales : 2 Fasen beiden zonder chrono 
- Finale : Barema A met barrage op chrono  

- Hoogte = maximum 1 m (conform voorschriften cyclus) 
- Puntentelling :  

- ½ finales : - Foutloze 2° fase = 20 punten 
                     - Strafpunten in 2° fase = 10 punten 
                     - Uitgesloten of opgave 2° fase = 5 punt 
                     - Fouten in 1° fase = 3 punten 
                     - Uitgesloten of opgave in 1° fase = 1 punt 
- Finale : Punten van 42-38-36-34-32….- 2  

- Inschrijvingen : ½ finales = 7 € per proef 
                      finale = 13 € (ter plaatse onmiddellijk na de tweede 1/2 finale) 

- Eindklassement : Paard met het hoogst aantal punten is kampioen en zo verder  
- Beste drie paarden hebben recht op een Wild Card voor deelname aan 

Kampioenschap in Gesves 
 
11.7 KAMPIOENSCHAP 5 – 6 JARIGE PAARDEN 

- Is voor het paard en niet voor de combinatie 
- Geen manches 
- Is enkel voor ruiters met Licentie via KR 
- Iedereen mag deelname aan de  ½ finales  
- Om te mogen deelnemen aan de finale moet het paard aan minstens 3 verschillende 

wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap)  
(als wedstrijd telt het volledige WE ) 

- Maximum 3 paarden per ruiter 
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- Proeven :  
- ½ finales : 2 Fasen beiden op chrono 
- Finale : Barema A met barrage op chrono  

- Hoogte : 5 Jarigen max 1.05 – finale 1.10 
               6 Jarigen max 1.15 – finale 1.20 

- Puntentelling :  
- ½ finales : Punten van 21 – 19 – 18 - … 1 
- Finale : Punten van 42-38-36-34-32….- 2  

- Inschrijvingen ½ finales = 13 € per proef 
                       finale = 19 € (ter plaatse onmiddellijk na de tweede ½ finale) 

- Eindklassement : Paard met het hoogst aantal punten is kampioen en zo verder  
- Beste twee paarden bij de 5 jarigen en het beste paard bij de 6 jarigen hebben recht 

op een Wild Card voor deelname aan Kampioenschap in Gesves 
 
 
11.8 KAMPIOENSCHAPPEN SERIE A (95) – SERIE B (105) – SERIE 1 (115) – 
SERIE 2 (120) 

- Geen manches  
- Is enkel voor ruiters met licentie via KR 
- Starten in de kampioenschappen is volgens de handicap van de combinatie ruiter-

paard 
- Handicap wordt bepaald door het behalen van prijs in een bepaalde reeks in de loop 
van het seizoen 
- Men kan niet deelnemen aan een kampioenschap lager dan de reeks waarin men 
prijs heeft behaald in de loop van het seizoen (Speciale cups zoals Cavalor – 
Epplejeck – Hippo Revue tellen niet mee in het handicapsysteem) 

- Maximum 3 paarden per ruiter per reeks 
- Finale :  

- Om te mogen deelnemen aan de finale moet de combinatie aan minstens 4 
verschillende wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap)  
(als wedstrijd telt het volledige WE ) 
- De 20 beste combinaties na de ½ finales mogen deelnemen aan de finale – max. 1 
paard per ruiter 

- Alle kampioenschappen worden verreden volgens de formule van het kampioenschap 
van België : Barema C – Barema A NOC – Barema A 2 manches NOC (samentelling 
strafpunten van de drie proeven – eventuele barrage enkel voor de eerste plaats) 

 
11.9 KAMPIOENSCHAP AMAZONES 

- Geen manches  
- Is enkel voor amazones met licentie via KR 
- Maximum 3 paarden per amazone 
- Finale :  

- Om te mogen deelnemen aan de finale moet de combinatie aan minstens 4 
verschillende wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap)  
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(als wedstrijd telt het volledige WE ) 
- De 20 beste combinaties na de ½ finales mogen deelnemen aan de finale – max. 1 
paard per ruiter 

- Het kampioenschap wordt verreden volgens de formule van het kampioenschap van 
België : Barema C – Barema A NOC – Barema A 2 manches NOC (samentelling 
strafpunten – eventuele barrage enkel voor de eerste plaats) 

 
11.10  KAMPIOENSCHAPPEN PONYS (80 – 90 – 100) 

- Geen manches  
- Is enkel voor ruiters met licentie via KR 
- Starten in de kampioenschappen is volgens de handicap van de combinatie 

ruiter/pony 
- Handicap wordt bepaald door het behalen van prijs in een bepaalde reeks in de loop 
van het seizoen 
- Men kan niet deelnemen aan een kampioenschap lager dan de reeks waarin men 
prijs heeft behaald in de loop van het seizoen 

- Maximum 3 ponys per ruiter per reeks 
- Finale :  

- Om te mogen deelnemen aan de finale moet de combinatie aan minstens 4 
verschillende wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap)  
(als wedstrijd telt het volledige WE ) 
- De 20 beste combinaties na de ½ finales mogen deelnemen aan de finale – max. 1 
pony per ruiter 
- In de finale start iedereen vanaf 0 punten 
- De uitslag van de finale is de einduitslag van het kampioenschap 
 

- Proeven :  
- ½ finales : 1° ½ finale = Barema A 2 fasen op chrono – 2° ½ finale = Barema A op 
chrono 
- Finale : Dubbele omloop met barrage op chrono  

- Puntentelling :  
- ½ finales = 42 – 38 – 36 – 34 - …. 2 

 
 
 

13 – BEKERS VAN LIMBURG 
 Er is een BvL voor Amazones en een BvL voor juniors en seniors samen 
 Er is enkel een Bvl voor Ponys indien er dat jaar geen kampioenschappen georganiseerd 

kunnen worden 
 GEEN ter plaatse inschrijvingen. 

- Is enkel voor ruiters met licentie via KR 
- Maximum 3 paarden/ponys per ruiter per reeks 
- Finale :  

- De 20 beste combinaties na de ½ finales mogen deelnemen aan de finale – max. 1 
paard/pony per ruiter 

 Worden betwist over twee dagen. 
1° dag : 
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 1° Halve finale : Barema A op tijd HOC of Bar A 2 fasen-beide OC 
 2° Halve Finale : Barema A op chrono  
2° dag : Finale : Barema A 2 manches -1° ZC - 2° Op tijd – HOC 
 

 Punten in de halve finales : 40-38-37-36-35-..-1 
In geval van ex aequo worden de punten niet gedeeld. 
Uitgesloten deelnemers in de basisomloop kunnen geen punten behalen. 

 In de ½ finales 2 of 3 paarden per ruiter naargelang de bepaling van het voorprogramma. 
 De 20 beste combinaties na beide ½ finales komen terug in de finale.  

In de finale max. 1 paard per ruiter. 
Om te mogen deelnemen aan de finale moet de combinatie aan minstens 4 verschillende 
wedstrijden van de KR en aan beide halve finales hebben deelgenomen 
(aantal wedstrijden zal jaarlijks aangepast worden naargelang het tijdstip van het 
kampioenschap) (als wedstrijd telt het volledige WE ) 
 

 De punten van de ½ finales vervallen voor de finale en iedereen begint dus met 0 punten. 
De startvolgorde van de finale is de omgekeerde van de stand na beide ½ finales 
De startorde is in beide omlopen dezelfde 

 Inschrijven voor de finales dient te gebeuren ten laatste een ½ uur na de tweede ½ finale 
en na de bekendmaking van de startgerechtigden voor de finale. 

 
 Hoogtes van de hindernissen in alle proeven voor de BvL :  

- Pony’s = maximum 95 cm – barrage 105 cm 
- Paarden (juniors en seniors samen)  en Amazones = 115 cm – barrage = 120 

  


