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REEKSEN VOLGENS DE PAARDEN
CLEAR ROUND

Deze wedstrijden zijn vrij voor alle paarden en ruiters/ amazones van om het even welke reeks.
Deze paarden moeten dan enkel een immatriculatienummer hebben om on-line te kunnen inschrijven
Men mag in deze reeks blijven starten, zolang men wil en ze ook ten alle tijden verlaten en er naar
terugkeren.
Hoogte : 60 cm en 80 cm

Snelheid : 325 m/min. Geen Barrage.
Bij samenvoeging van de 2 hoogtes kan men dus 2x in wedstrijd starten (1x per hoogte) en dus ook 2x
prijs behalen als men 2x clear round is.

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
Vanaf 01 juli mogen 4-jarige paarden eveneens in de A starten zonder hun statuut van 4 jarig paard te
verliezen.
Na de kampioenschappen mogen zij starten in een reeks naar keuze tot en met B.
Max. 4 paarden per ruiter
Het is de 4-Jarige Paarden niet toegelaten deel te nemen aan Derby's, Grote Prijzen, Bekers, enz... kortom in
alle proeven waar hogere reeksen samengevoegd zijn.
Evenwel mogen zij wel aan de Interclubkampioenschappen deelnemen.

2.4.3

5-JARIGE PAARDEN – zie daarvoor ook tabel in 2.5.1

2.4.4

6-JARIGE PAARDEN – zie daarvoor ook tabel in 2.5.1
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REEKSEN IN HANDICAPPUNTEN
A
B
1
2

: van 0 tot 1200
: van 1201 tot 2400
: van 2401 tot 3600
: vanaf 3601

HANDICAP
BASISREGEL

In ‘gewone’ proeven is de keuze ten allen tijde aan de ruiter en mag men dus starten waar men wil
Handicappunten zijn enkel van toepassing in de Individuele Kampioenschappen en voor de
Interclubkampioenschappen
Alle combinaties beginnen in een nieuw zomerseizoen in principe in de Reeks A op 0 punten
Als er prijs behaald wordt in een bepaalde hoogte komt de combinatie enkel in aanmerking voor de
manches en voor de finales in deze reeks

De handicappunten zijn de punten die de combinaties, door klasseringen in wedstrijden bekomen tijdens het
lopende zomerseizoen
2.6.2
WIE KRIJGT HANDICAPPUNTEN ?

De toegekende handicappunten zijn dezelfde in alle samengevoegde reeksen voor juniors en seniors en
variëren enkel naargelang de plaats in het klassement van de proef

1° = 200, 2° = 150, 3° = 100, 4° = 75, 5° e.v. = 50 punten

Indien enkel juniors A en juniors B = 1° = 100, 2° = 75, 3° e.v. = 50

Geen handicappunten bij Clear round, ploegenwedstrijden en Interclubs

