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DEELNAMEVOORWAARDEN


Het HROV interclubkampioenschap staat open voor alle HROV-ruiters met paarden of pony’s. De
beperkingen aangaande toegelaten licenties volgens de hoogte van de proeven gelden ook op deze
wedstrijd. (max J 03 hoogte 85 en 95 cm en max. J 08 voor 1m05 – J 16 is eveneens toegelaten indien
paard max 5 jaar oud)



Een team moet een club vertegenwoordigen welke lid is van HROV. Elke club kan meerdere teams
hebben. Elk team dient dan ook een eigen teamnaam te hebben.



Een ploeg wordt gezamenlijk ingeschreven via mail naar jumping@hrov.be. Bij inschrijving dient men
te vermelden voor welke club men rijdt alsook de naam van het team. Tevens dient men aan te geven
welke combinatie welke hoogte zal rijden.



Elk paard kan maar deel uitmaken van één ploeg



Elke ruiter kan in max 2 ploegen rijden

VERLOOP VAN DE PROEF


De verschillende reeksen lopen volgende proef :
 85cm
238.1.1. (binnen de tijd)
 95cm
238.1.1. (binnen de tijd)
 1m05
238.2.1. (op tijd)



Het parcours van 85cm wordt eerst gereden door alle ruiters ingeschreven op die hoogte, vervolgens de
ruiters 95cm en tenslotte de ruiters 1m05.



Het resultaat van de ploeg wordt bepaald door de samentelling van de strafpunten van de drie
combinaties en de tijd van de laatste combinatie (1m05)



Indien een ruiter uitgesloten wordt, is de ploeg uitgesloten.
mogelijkheid om hun omloop te rijden.

De andere ruiters krijgen alsnog de

INSCHRIJVINGEN EN PRIJZENGELD


Per ploeg wordt een inschrijvingsgeld betaald van 32€ via overschrijving op het rekeningnummer
BE73 4410 6097 5160 met vermelding ‘HROV INTERCLUB + naam van het team’. De inschrijvingen
worden afgesloten op woensdagavond 19/9/2018.



De organisator voorziet in deze proef extra waardevolle naturaprijzen, dit te verdelen over de TOP 3
teams.



HROV schenkt prijzengeld aan de TOP 3 winnende teams (120€ - 90€ - 60€). Volgprijzen 45€
(verdeelsleutel 1 op 4 (teams))



De prijzengelden worden online uitbetaald.
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