H.R.O.V.
Voorprogramma
DRESSUURWEDSTRIJD
BEKER VAN OOST-VLAANDEREN
Wedstrijd:
Datum:

Verantwoordelijke:
Terrein:
Paddock:

N° 2711
Max. 150 inschrijvingen
Zaterdag en Zondag
21 juli 2018
22 juli 2018
dinsdag 16 juli 2017
(24:00h)
Stal Bouchouthoeve
Syntra (Sint-Niklaas)
Hogekouter 1
9100 Sint-Niklaas
Carl Van Goethem
Tel. 0477 83 91 86
Geopad
Zand

Zaterdag 21 juli 2018 en zondag 22 juli 2018
Initiatie (za. I1 en I3 en zo. I1 en I2)
Initiatie (za. I1 en I3 en zo. I1 en I2)
Niveau 1 (za. I3 en 1.3 en zo. I2 en 1.1)
Niveau 1 (za. I3 en 1.3 en zo. I2 en 1.1)
Niveau 2 (za. 1.3 en 2.3 en zo. 1.1 en 2.1)
Niveau 2 (za. 1.3 en 2.3 en zo. 1.1 en 2.1)
Niveau 3 (za. 2.3 en 3P.3 en zo. 2.1 en 3P.1)
Niveau 3 (za. 2.3 en 3.3 en zo. 2.1 en 3.1)

Pony’s
Paarden
Pony’s
Paarden
Pony’s
Paarden
Pony’s
Paarden

Sluitingsdatum:
Inrichter:
Plaats:

20mx40m
20mx40m
20mx40m
20mx40m
20mx60m (enkel 2.3 en 2.1)
20mx60m (enkel 2.3 en 2.1)
20mx60m
20mx60m

LEES VLP REGLEMENT EN REGLEMENT BEKER (zie hieronder) !
Inschrijvingen
1. Voor het niveau Provinciaal (initiatieproef, niveau 1, niveau 2 en niveau 3)
- Via equidata (www.equibel.be) :
€15,00 per proef (initiatieproef en niveau 1)
€18,00 per proef (niveau 2 en niveau 3)
-

Per e-mail (dressuur@hrov.be) :

Enkel voor combinaties die niet deelnemen aan de beker
€15,00 per proef (initiatieproef en niveau 1)
€18,00 per proef (niveau 2 en niveau 3)

Om deel te nemen aan de Beker van Oost-Vlaanderen dient u in te schrijven voor alle proeven over
de twee dagen (online). Ruiters die enkel op zaterdag of zondag willen deelnemen, kunnen alleen
offline inschrijven via dressuur@hrov.be. Indien het maximum aantal inschrijvingen bereikt
wordt, vallen diegene die niet deelnemen aan de beker af! De HROV leden krijgen voorrang voor
deelname!

Prijzen conform het reglement

Restauratie ter plaatse

HROV | Hippische Regionale Oost-Vlaanderen vzw | HROV

REGLEMENT BEKER VAN OOST-VLAANDEREN 2018
zaterdag 21 juli 2018 en zondag 22 juli 2018
Art.1 : De Beker van Oost-Vlaanderen staat open voor combinaties in niveau initiatie, niveau 1,
niveau 2 en niveau 3, met een geldige competitieve licentie. Ook niet HROV leden kunnen deelnemen
aan deze wedstrijd. Men dient reeds te beschikken over een geldige competitieve licentie vóór het
afsluiten van de inschrijvingsdatum. Ingeval het maximum aantal inschrijvingen bereikt wordt (zie
voorprogramma), zal er voorrang gegeven worden aan de HROV leden en aan diegene die deelnemen
aan de beker (d.w.z. alle proeven over de twee dagen meerijden).
Art.2 : Komen in aanmerking alle paarden/pony’s met een geldige immatriculatie. Er wordt een
afzonderlijk klassement opgemaakt voor de paarden en pony’s.
Art.3 : Voor deelname aan de beker van Oost-Vlaanderen worden geen bijkomende voorwaarden
gesteld.
Art.4 : Bij deelname met meerdere paarden/pony’s in één niveau wordt enkel de best geklasseerde
opgenomen in de einduitslag van de beker van Oost-Vlaanderen.
Art.5 : De beker wordt gehouden over twee dagen. Volgende proeven worden verreden over de twee
dagen en komen in aanmerking voor het eindklassement van de beker van Oost-Vlaanderen.
Datum
Dag 1

Initiatie
I1
I3

Niveau 1
I3
1.3

Niveau 2
1.3
2.3

Dag 2

I1

I2

1.1

I2

1.1

2.1

Niveau 3
2.3
3.3
3P.3
2.1
3.1
3P.1

De procenten behaald over alle proeven gelopen over de twee dagen worden opgeteld. In geval van
ex-aequo voor de eerste, tweede of derde plaats, zal het percentage behaald in de hoogste proef (die
in aanmerking komen voor het eindklassement) VERREDEN OP DAG 2 beslissend zijn. Indien ex-aequo
blijft bestaan zal het percentage behaald in de hoogste proef VERREDEN OP DAG 1 beslissend zijn.
Art.6 : De Handicappunten worden in rekening gebracht over de twee dagen.
Art.7 : Voor alle gevallen die niet opgenomen zijn in het reglement zal de terreinrechter bijgestaan
door de aanwezige leden van de dressuur cel van het HROV, beslissen met respect voor absolute
neutraliteit en zich steunend op de bestaande reglementen van de Belgische en Internationale
organisaties.

Klossestraat 64 te 9052 Zwijnaarde | tel.: 09.220.26.61 | fax: 09 220 64 24
jumping@hrov.be | www.hrov.be | dressuur@hrov.be

