REGLEMENT CAVALOR CUP JUMPING 2019
versie 22-03-2019

OVER DE CAVALOR CUP JUMPING ZELF
1. In 2019 wordt de 11e editie van het provinciaal regelmatigheidscriterium “de Cavalor Cup
Jumping” verreden. Dit is voor ruiters in de discipline jumping en wordt verreden op een
hoogte van 1m10-1m15.
2. Iedere provinciale groepering duidt 5 wedstrijden aan waarvan de belangrijkste proef 1m101m15 meetelt voor deze cup. Deze proeven worden beschouwd als de kwalificatieproeven.
3. Op basis van de einduitslag van deze proeven krijgen de ruiters punten toegekend op basis
van volgende formule :
a. 1ste plaats = 42 punten
b. 2de plaats = 39 punten
c. 3de plaats = 37 punten
d. 4de plaats = 35 punten
e. enz ...
f. elke gestarte combinatie die de proef uitgereden heeft krijgt minimaal 3 punten
g. combinaties die opgegeven hebben of uitgesloten werden krijgen 1 punt.
4. In eerste instantie wordt op basis van de uitslag aan elke combinatie punten toegekend
volgens het hierboven vermelde principe. In de tussenstand van de provinciale groepering
worden enkel de punten toegekend aan ruiters die aangesloten zijn bij de organiserende
provinciale groepering met een maximum licentie J08 en enkel het beste resultaat van de
ruiter komt in aanmerking.
5. De provinciale is verantwoordelijk voor de opstelling van het tussen- en eindklassement.
6. De provinciale groeperingen zijn verantwoordelijk voor de publiciteit van de partner op de
kwalificatiewedstrijden.
7. In geval van ex aequo in de proef krijgen de ex aequo’ s de punten van de plaats
8. Om te komen tot een tussenstand en eindklassement worden de ruiters gerangschikt door de
punten die ze behaald hebben tijdens de verschillende kwalificaties op te tellen. In geval van
ex aequo in het eindklassement is het resultaat behaald tijdens de laatste kwalificatieproef
doorslaggevend (indien een ruiter niet heeft deelgenomen aan deze proef dan komt dit
overeen met “geen resultaat” = andere ruiter staat boven hem/haar). Indien er nadien nog
een ex aequo zou zijn dan is het aantal deelgenomen wedstrijden doorslaggevend, gevolgd
door het resultaat op de voorlaatste wedstrijd (volgens bovenstaand principe).
9. Per provinciale groepering wordt een eindklassement opgesteld.

PRIJZEN VAN CAVALOR
1. De 3 beste ruiters van het eindklassement van elke provinciale groepering mogen
deelnemen met één paard naar keuze aan een stage bij een internationale topruiter (te
bepalen door Cavalor).
2. De 6 beste ruiters van het eindklassement van elke provinciale groepering mogen
deelnemen aan de finaleproef op Jumping Mechelen. Deze finaleproef wordt gesprongen op
een hoogte van 1m15. Indien een geklasseerde ruiter niet aanwezig kan zijn op de
finaleproef, dan wordt deze plaats afgestaan aan de volgende ruiter(s) uit dezelfde
provinciale.
3. Cavalor voorziet 1.250,00 euro prijzengeld voor de finaleproef met volgende verdeelsleutel:
350€-275€-200€-125€-75€-75€-75€-75€.

4. Prijsverdeling kwalificatieproeven:
1e plaats

2e plaats
3e plaats
4e – 8e plaats

-

Saddle pad jumping
Goodie emmer
Bon 25 euro supps & care
Bon 25 euro feed
Goodie emmer
Bon 25 euro supps & care
Bon 25 euro feed
Goodie emmer
Bon 25 euro supps & care
Cavalor Sweeties

-

Fleece deken
Trofee
Cavalor emmer
Bon 25 euro supps & care
Bon 25 euro feed
Bon 25 euro supps & care
Bon 25 euro feed
Bon 25 euro supps & care
Bon 25 euro feed
Cavalor Crunchies

-

Fleece deken
Goodie emmer
Bon 25 euro supps & care
Bon 25 euro feed
Saddle pad jumping
Goodie emmer
Bon 25 euro supps & care
Bon 25 euro feed
Paraplu
Goodie emmer
Bon 25 euro supps & care
Cavalor Fruities

5. Prijsverdeling finaleproef:
1e plaats

2e plaats
3e plaats
4e – 8e plaats
6. Prijsverdeling Seniorenkampioenschap:
1e plaats

2e plaats

3e plaats
4e – 8e plaats

Cavalor laat de waardebonnen en naturaprijzen leveren op de maatschappelijke zetel van iedere
provinciale afdeling waarbij de provinciale afdeling dan zelf voor de verdere verdeling zorgt.

ALGEMEEN
Onvoorziene gevallen zullen worden beslecht door de Sporttechnisch Directeur van de Vlaamse Liga
Paardensport in overleg met de commissie springen VLP en Cavalor.

