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Voorprogramma
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Wedstrijd:
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Verantwoordelijke:
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KAMPIOENSCHAP
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(24:00h)
QC Stables
QC Stables
Beeldstraat 15
9100 Sint-Niklaas
QC Stables
Tel. 03 777 63 77

Terrein:
Paddock:

Geopad
Geopad

Initiatieproef 1 - I.1
Initiatieproef 1 - I.1
Initiatieproef 3 - I.3
Initiatieproef 3 – I.3
Niveau 1 – proef 3 – N1.3
Niveau 1 – proef 3 – N1.3
Niveau 2 – proef 3 – N2.3
Niveau 2 – proef 3 – N2.3
Niveau 3 – proef 3 – N3P.3
Niveau 3 – proef 3 – N3.3
Niveau 3 – Kür op muziek
Niveau 3 – Kür op muziek

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

Sluitingsdatum:
Inrichter:
Plaats:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m

LEES VLP REGLEMENT en REGLEMENT KAMPIOENSCHAP HROV
Inschrijvingen

1. Voor het niveau Provinciaal (initiatieproef, niveau 1, niveau 2 en niveau 3)
- Via equibel (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) :

€25,00 per proef (initiatieproef en niveau 1
verhoging administratiekosten)
€28,00 per proef (niveau 2 en niveau 3
Verhoging administratiekosten)

Prijzen conform het reglement

Restauratie ter plaatse

HROV | Hippische Regionale Oost-Vlaanderen vzw | HROV
reglement Kampioenschap – editie 2018

KAMPIOENSCHAP - DRESSUUR
1.

Kwalificatie

Deelnemers: alle ruiters van niveau Initiatie, 1, 2 en 3, aangesloten bij HROV-dressuur. Alleen de combinaties
welke deelnemen aan het Kampioenschap zijn toegelaten.

Paarden/pony’s: alle paarden/pony’s met een geldige immatriculatie.
Beperkingen: zijn gekwalificeerd en mogen deelnemen aan het Individueel Kampioenschap HROVDressuur, elke combinatie ruiter-paard/pony die twee HROV wedstrijdprotocols kan voorleggen. Het betreft
hier wedstrijdprotocols van de hoogste proef binnen het niveau op hetwelke de combinatie zijn kampioenschap
zal rijden. Indien echter een combinatie de overstap heeft gemaakt naar een hoger niveau en tengevolge
hiervan niet aan 2 wedstrijdprotocols komt van zijn nieuw niveau, mag hij deze aanvullen met
wedstrijdprotocols van de hoogste proef binnen het daarvoor gereden niveau.
Wedstrijdprotocols met een daglicentie komen niet in aanmerking voor het kampioenschap.
De combinatie ruiter-paard/pony stelt de dag van het kampioenschap de proef voor op het niveau waarop zij
op dat moment gekwalificeerd is volgens het officiële handicappuntensysteem en het eerste daaropvolgend
lager niveau.
Voor niveau 3 rijden de combinaties een proef op hun niveau en daarna een Kür van hetzelfde niveau. De Kür’s
worden op een 20x40 piste verreden. (hiervoor verwijzen we naar de website www.vlp.be waar de
desbetreffende Kür-protocols kunnen worden gedownload).
2.

Proeven

Voor het kampioenschap:

niveau
niveau
niveau
niveau

initiatie:
1:
2:
3:

I1
I3
1.3
3.3

en
en
en
en

I3
1.3
2.3
Kür niveau M

3.

Eindklassering



Zal worden uitgeroepen tot “Kampioen van HROV-dressuur” voor zijn niveau, de deelnemer die het
hoogste totaal bekomt bij het optellen van de percentages voor de beide proeven voorgesteld op de dag
van het kampioenschap.



De volgende combinatie wordt tweede enz. …….





Ex-aequo: in geval van ex-aequo voor de eerste, tweede of derde plaats, zullen de resultaten behaald in
de hoogste proef beslissend zijn. Indien ex-aequo blijft bestaan zullen de beoordelingspunten van de
hoogste proef met, in eerste instantie betrekking tot houding, zit en juiste gebruik van de hulpen en in
tweede instantie gehoorzaamheid, vervolgens impuls en dan gangen en regelmaat, doorslaggevend zijn.
Bij Ex-aequo in niveau 3 is de uitslag van de Kür doorslaggevend.
Bij een nog eventuele gelijkstand is het hoogste globaal artistiek puntencijfer doorslaggevend.
Een ruiter mag met max. 1 paard deelnemen per niveau.



Handicappunten worden in rekening gebracht op de dag van het kampioenschap.

4.

Varia



Voor alle gevallen die niet opgenomen zijn in het reglement zal de terreinrechter bijgestaan door de aanwezige
leden van de Dressuurcel van het HROV beslissen met respect voor absolute neutraliteit en zich steunend op
de bestaande reglementen van de Belgische en Internationale reglementeringen van de ruitersport (F.E.I.).

Klossestraat 64 te 9052 Zwijnaarde | tel 09.220.26.61 | fax 09.220.64.24
jumping@hrov.be |www.hrov.be|dressuur@hrov.be

