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MANCHE HIPPO REVUE CUP 

KLEINE GP Serie 1 
GROTE PRIJS DE PAARDENWINNING 

 
Jury Tom Creemers – Annick Clymans – Lynne Jacomen 
Tijdopname Sanne Gijzen 
Parcoursbouwer Bart Hendrix 
Terrein  Graspiste Guido Gezellestraat nr 182 in Koersel 
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WEDSTRIJD NR 5029 
 
Zaterdag 27 Augustus 
1 Ponys Clear Round 60 Barema A zonder chrono 
2 Ponys Clear Round 70 Barema A zonder chrono 
3 Ponys 80 Barema A 2 fasen op chrono 
4 Ponys 90 Barema A 2 fasen op chrono 
5 Ponys 100 Barema A 2 fasen op chrono 
6 Paarden Clear Round 60 Barema A zonder chrono 
7 Paarden Clear Round 80 Barema A zonder chrono 
8 Juniors en Seniors A Barema A 2 fasen - beide op chrono 
9 Juniors en Seniors B 
 Manche Hippo revue Cup Barema A 2 fasen - beide op chrono 
10 Juniors en Seniors A Barema A 2 fasen - beide op chrono 
11 Juniors B Barema A 2 fasen - beide op chrono 
12 Seniors B 
 Manche Kampioenschap Barema A op chrono 
 
Zondag 28 Augustus 
13 Juniors en Seniors A Kies uw punten 
14 Juniors en Seniors 1 Barema A op chrono 
15 Juniors en Seniors 2 Barema A 2 fasen - beide op chrono 
16 Juniors en Seniors 1 
 Kleine Grote Prijs Barema A op chrono - HOC 
17 Juniors en Seniors 2 
 Grote Prijs Barema A op chrono - HOC 
18 Juniors en Seniors B Kies uw punten 
 
 

SLUITING DER INSCHRIJVINGEN – MAANDAG 22 AUGUSTUS 
 
Artikel 270 –KIES UW PUNTEN – TOP SCORE 
1.  In deze proef zijn een aantal hindernissen in de ring geplaatst. 
Elke hindernis heeft punten van 10 tot 120, volgens hun moeilijkheidsgraad. Combinaties van 
hindernissen zijn niet toegelaten. 
2.  Deze hindernissen moeten zodanig gebouwd worden dat ze in beide richtingen kunnen 
gesprongen worden. 
4.  De deelnemer krijgt het aantal punten toegekend dat bij iedere hindernis behoort die hij foutloos 
springt. Geen enkel punt wordt toegekend voor een omvergeworpen hindernis. 
5.  Een vaste tijd van 45 seconden(minimum) tot 90 seconden(maximum) is toegewezen in deze 
wedstrijd.  Gedurende deze tijd kan de atleet naar eigen keuze de hindernissen springen, in welke 
volgorde en welke richting hij wenst. Hij mag de startlijn in gelijk welke richting overschrijden.  



6  De bel zal gaan om het einde van de vastgelegde tijd aan te geven waarin punten kunnen 
verkregen worden. De deelnemer moet dan de aankomstlijn in één van beide richtingen overschrijden om 
toe te laten de tijd op te nemen. Indien hij de aankomstlijn niet overschrijdt wordt hij uitgesloten. 
7.  Wanneer de vastgestelde tijd bereikt is op het moment dat het paard reeds afgezet heeft voor 
een hindernis, dan is deze hindernis inbegrepen in de score van de atleet, indien ze foutloos gesprongen 
is. 
8. Een tijdens het afleggen van de omloop omvergeworpen hindernis wordt niet weer opgebouwd. 
Indien deze toch opnieuw gesprongen wordt, dan worden hiervoor geen punten toegekend. Hetzelfde 
geldt voor het omverwerpen van een hindernis door een weigering of voor het verplaatsen van een in 
hetzelfde verticale vlak gelegen lager onderdeel van een hindernis. 
In het geval van een weigering zonder omverwerpen, mag de deelnemer de betreffende hindernis 
springen of doorgaan naar een andere hindernis. 
9.  Iedere hindernis mag tweemaal gesprongen worden. Wanneer een hindernis, moedwillig of niet, 
voor de derde maal gesprongen wordt of wanneer de deelnemer tussen de begrenzingvlaggen van een 
reeds omvergeworpen hindernis doorrijdt, dan heeft dit geen uitsluiting voor gevolg. Evenwel worden hem 
hiervoor geen punten toegekend. 
10.  Alle ongehoorzaamheden straffen zichzelf in de tijd die de deelnemer hierdoor verliest.  
Na een val wordt de deelnemer uitgesloten. (JR 241.3.25) 
11.  De deelnemer die het hoogste aantal punten vergaard heeft is de winnaar. In geval van gelijkheid 
van punten geeft de tijd gemaakt tussen het begin van de vastgestelde tijd en het overschrijden van de 
aankomstlijn nadat de bel heeft gegaan de doorslag.  
12.1  Eén, op de juiste wijze door vlaggen begrensde en ‘Joker’ genoemde hindernis, mag onderdeel 
van de omloop uitmaken. De ‘Joker’ mag tweemaal gesprongen worden. Telkens deze goed gesprongen 
wordt levert dit 200 punten op, maar indien deze hindernis omvergeworpen wordt zullen 200 punten 
worden afgetrokken van het op dat ogenblik behaalde totaal. 


