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1. Proeven 
1.1. De Beker Oost-Vlaanderen wordt verreden tijdens één wedstrijdweekend over twee proeven op 

dezelfde hoogte.  De regelmatigste combinatie over deze twee proeven wordt de winnaar van de 

Beker Oost-Vlaanderen. 
1.2. De twee proeven worden verreden over twee wedstrijddagen en met een ander barema.   

 
 

2. Deelname 
2.1. Voor het klassement van de Beker komen enkel die combinaties in aanmerking die HROV 

gelicentieerd zijn. 

2.2. Gastruiters en/of ruiters met een wedstrijdpas kunnen wel starten in de proeven die in aanmerking 
genomen worden voor de Beker.  Zij komen in aanmerking voor het klassement van de proef maar 

zullen uit het eindklassement (dus na de twee proeven) van de Beker gehaald worden. 
2.3. De beker staat open voor alle licenties vanaf 03 

 

 
3. Puntentelling 

3.1. De puntentelling is gebaseerd op het behaalde klassement in de proef (inclusief gastruiters).  De 
winnaar krijgt nul punten, de tweede krijgt twee punten, de derde drie punten, en zo verder.  Een 

combinatie die uitgesloten wordt of opgeeft krijgt het hoogste aantal punten vermeerderd met 20. 
3.2. Voor de Bekerwedstrijd 1m25 wordt de puntentelling herwerkt bij opmaak van de definitieve 

startlijst van de finaleproef. Daar worden de punten toegekend volgens de ranking van het 

uitgefilterde klassement.  In de finaleproef starten alle ruiters maximaal 1 paard, de anderen rijden 
een troosting.  Het definitief aantal starters voor de finaleproef wordt ter plaatse bepaald. 

3.3. Winnaar is de HROV-combinatie die na deelname aan beide proeven het laagste aantal punten 
behaalt. 

3.4. In geval van ex aequo is de laatste proef doorslaggevend.   

 
4. Inschrijvingsgeld en prijzen 

4.1. Voor de Beker is er een forfaitair inschrijvingsgeld van 50 Euro (eventueel aangevuld met 
pisterecht).  Dit inschrijvingsgeld geeft recht op deelname aan de selectieproef en de troosting of de 

finale. 
4.2. Prijzengelden worden uitgekeerd aan de drie beste combinaties over de twee omlopen volgens 

volgende uitbetalingstabel.   

 

 1 2 3 

1m25  400 300 200 

   
4.3. In de bekerproeven worden de standaardprijzengelden voor de desbetreffende hoogte uitbetaald. 
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