PONYS

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN
REGLEMENTEN JUMPING K.R. 2019
1.1

3.1
•

LICENTIES – SOORTEN EN TARIEVEN

J1
J2
J3

1.3

PROMO Clear Round Paarden/Pony’s
Maximum 5x per jaar te gebruiken
Voor Clear Round Paarden 60-80 / Pony’s 50-60
Serie A
Alle reeksen KR

17 €
On-line

50 € + 5%

On-line

80 € + 5%

6.5
TARIEVEN INSCHRIJVINGEN
Inrichters mogen een Toeslag van max. 3 € vragen als extra pisterecht
Dit moet duidleijk vermeld worden in het programma
11.1

DEELNEMINGSRECHT : (voor het hele WE)

Ruiters die geen licentie hebben en kunnen 5x maal per seizoen een deelnemingsrecht nemen. :
10 €
• Deelnemingsrecht tot en met serie A – 95 cm
20 €
• Deelnemingsrecht vanaf serie B – 105 cm

•

Immatriculaties paarden :
2.2.3
ALLERLEI
• Een geldig immatriculatienummer, al dan niet betaald, is nodig om on line te
kunnen inschrijven
• Alle paarden moeten een ‘betaald’ immatriculatienummer hebben om in wedstrijd
deel te kunnen nemen aan wedstrijden.
Uitzonderingen
Voor paarden en pony’s die enkel in Clear round Proeven (niet de specifieke
proeven voor 4 jarige paarden) en Serie A willen starten (of buiten wedstrijd in
andere reeksen)

2.6

ALGEMENE REGELS :
In wedstrijden KR : PONY’S MOGEN IN PONYPROEVEN NOOIT BEREDEN
WORDEN DOOR RUITERS OUDER DAN 16 JAAR

HANDICAP

2.6.1
BASISREGEL :
De handicappunten zijn de punten die de combinaties, door klasseringen in
wedstrijden of door overgang(ook vrijwillig) naar een hogere reeks bekomen tijdens
het lopende zomerseizoen en de gewonnen punten in de loop van het voorgaande
seizoen.

11.6
•

-

Indien de combinatie prijs behaald en toch in de lagere reeks wil blijven moet de
ruiter dit zelf tijdig melden aan het secretariaat en dan wordt de reeks terug
aangepast. Telkens men van deze maatregel wil gebruik maken moet dit asap
aan het secretariaat KR gemeld worden. Een combinatie kan max. 3x bij wijze
van test prijs behalen in een hogere reeks.

2.6.4.3

REEKSVERLAGING :

Uitzonderingen :
- Met een beginnende ruiter(zie 1.4.2.2) en scholieren
- Na toestemming van de Raad van Bestuur en in het voorgaande jaar geen
klassering behaald hebben.

PUNTEN - PODIUMPLAATSEN - KLASSERING :

Uitsluiting :
Eventueel uitgesloten deelnemers in de basisomloop van
kampioenschapswedstrijden kunnen geen punten behalen.
De wedstrijd telt echter als deelname aan de halve finale.
Bij proeven dubbele omloop geeft een uitsluiting in één van beide omloop
evenmin recht op punten. Bij uitsluiting of opgave in de 1° omloop mag de
combinatie wel nog deelnemen aan de 2° omloop. De combinatie blijft wel in
totaliteit uitgesloten of opgave.

•
Bij gelijkheid van punten voor zowel podiumplaatsen als voor gelijk welke andere
plaats zal de uitslag van de finaleproef bepalend zijn voor de algemene klassering. Er
zal dus geen bijkomende Barrage gereden worden.

11.7
•

KAMPIOENSCHAP VOOR REEKSEN ZONDER MANCHES

FINALE : De uitslag van de finaleproef is de uitslag van het kampîoenschap
- Zij krijgen punten van 62 tot 2. Verdeling 62 – 58-56- 54 - 52 - enz...).
- De 4-jarigen krijgen punten van 70 tot 2 (70, 66, 64, 62, enz...).

11.9
2.6.4.1
STARTEN EN PRIJS BEHALEN IN EEN HOGERE REEKS VRIJWILLIGE OVERGANG

ALGEMENE VOORWAARDEN KAMPIOENSCHAPPEN:

11.1.5 AANTAL DEELNEMERS AAN DE FINALE :
Kampioenschappen met manches :
- de twintig beste combinaties van de twee beste manches en de ½ finales
- deelname aan minstens twee manches is verplicht
deelname aan beide halve finales is verplicht

KAMPIOENSCHAP VOOR REEKSEN MET MANCHES

11.9.4 PUNTENTELLING
•
Deelname aan de finale :
Alleen de combinaties die minstens aan 2 manches en beide halve finales
hebben deelgenomen en alleen de 20 best geklasseerden mogen deelnemen
aan de finale. (1 paard per ruiter – ook bij samengevoegde reeksen)
De deelname aan de finale is verplicht om in de einduitslag te kunnen
voorkomen.
• FINALE : In de finale worden de punten verdeeld van 84 tot 4 (84-76-72-..-4)
• De uitslag van de finaleproef is de uitslag van het kampîoenschap

