
“SINT JORIS ALKEN”  
 

Zaterdag 03 en Zondag 04 Oktober 
 

INTERCLUB KLEINE TOER 
 

 
Jury   Jean-Marie Van Loo – Peter Millet – Louis Mengels 
Tijdopname  Eddy Croes 
Parcoursbouwer Dominique Dengis 
Terrein  Rijdreef 33 - Alken 
 
WEDSTRIJD NR 5034 

 
Zaterdag 03 Oktober 

1 Paarden Clear Round 80 Barema A Ideale Tijd 
2 Manche Hippo Revue Cup - 105 Barema A 2 fasen – beide op chrono 
3 Serie 1 - 115 Barema A 2 fasen – beide op chrono 
4 Serie 2 – 120 Barema A 2 fasen – beide op chrono 
 

Zondag 04 Oktober 
5 INTERCLUB KLEINE TOER – 1° Manche Barema A op chrono 
 INTERCLUB KLEINE TOER - 2° Manche Barema A op chrono - HOC 

 
 
SLUITING MAANDAG 28 SEPTEMBER 

 
VOORWAARDEN INTERCLUB KLEINE TOER 
- TER PLAATSE WORDEN ER GEEN BIJKOMENDE PLOEGEN AANGENOMEN 
– WIJZIGINGEN KUNNEN ENKEL MET TOESTEMMING VAN DE JURY.  

- Staat open voor alle ruiters met vergunning K.R – MAX J03 (voor ponyruiters J06)- en alle 
paarden/pony’s   

- Pony’s en paarden die volgende week deelnemen aan het Interclubkampioenschap mogen NIET 
deelnemen (wel de ruiters) 
- Van zodra één ruiter van een ploeg gestart is mag er geen onderlinge wijziging tussen ploegen 
meer aangebracht worden aan deze ploeg. (dus niet meer van de ene ploeg naar een andere 
ploeg) 
            - wel onderlinge startorde in de ploeg 
            - wel wijziging van ruiter, of paard of zelfs nieuwe combinatie 
            - wel toevoeging van een ontbrekende lid in een ploeg (niet uit een andere ploeg) 
- De inschrijvingen worden per ploeg door de club binnengeleverd op de voorgeschreven en door 
de KR geleverde inschrijvingspapieren 
- Als club telt waar de vergunning werd aangevraagd 
- Staat open voor ALLE Ponys en Ponyruiters en ENKEL voor SERIE A-paarden met ruiters met 
een max. vergunning 03 (provinciaal) en Ponyruiters max 06 -  Ook met 4 jarige paarden max J03 
- Hoogte van de hindernissen : 95-100 cm 
- Een ruiter kan in max. drie ploegen deelnemen, doch liefst op verschillende startplaatsen in die 
ploegen. 
- De startorde van de 2° manche is omgekeerde aan de stand na de 1° manche.  
De ruiters behouden in de tweede manche binnen hun ploeg dezelfde startplaats als in de eerste 
manche. 
- Een uitgesloten combinatie krijgt automatisch 50 strafpunten toegekend. 
- De tijden van de drie beste combinaties worden samengeteld voor het klassement van de ploegen 
die niet in aanmerking komen voor de barrage. 
- De club die de nieuwe wisselbeker driemaal wint mag deze definitief behouden 
  Winnaar 2018 = Bosscherhof Zutendaal / Winnaar 2019 = RSC PC Stables Vliermaalroot 
 

 


