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ALGEMEEN REGLEMENT JUMPING 
Bijlage 7 – Criterium Pony’s 

Editie 2019 dd 01/03/2019 
 

in samenwerking met LJ LEATHERS 
 

1. Proeven 

 
1.1. Pony 60cm Barema A Clear Round 

1.2. Pony 70cm   Barema A Ideale tijd 

1.3. Pony 80cm  Barema A 2 fasen (274.1.5.3) 
1.4. Pony 90cm  Barema A 2 fasen (274.1.5.3) 

1.5. Proef 1m00 Barema A 2 fasen (274.1.5.3) of Barema A HOC 
 

 

2. Puntentelling 
 

2.1.  Pony 60cm  
foutloze omloop  21 punten 

1-3 strafpunten   18 punten 
4-7 strafpunten  14 punten 

  8-11 strafpunten 10 punten 

  12-15 strafpunten   8 punten 
  16 en meer strafpunten   4 punten 

  Opgave of uitsluiting   2 punten 
 

2.2.   Pony 70cm-80cm-90cm-1m00 

Eerste :  42 
Tweede :  39 

Derde :  37 
Vierde :   35 

Vijfde :   33 
Zesde :   31 

Zevende :  enz… 

Elke gestarte combinatie die het basisparcours uitgereden heeft krijgt minimaal 3 punten 
Een combinatie die uitgesloten is of opgegeven heeft in het basisparcours krijgt 1 punt 

 
2.3.  In de finale worden in beide puntentellingen dubbele punten gegeven.  

 

2.4 Om de einduitslag van het criterium te bepalen, worden de 19 beste resultaten van de 30 
manches in aanmerking genomen aangevuld met de punten behaald in de finaleproef. 

 
2.5  Op basis van de volledige uitslag van de proef worden aan alle combinaties punten toegekend 

zoals hierboven beschreven.  Echter in de tussenstand worden enkel de HROV ruiters opgenomen met 

hun beste resultaat in deze proef. 
 

2.6.  De top 3 van de verschillende reeksen worden uitgenodigd op een activiteit georganiseerd door 
HROV.  De deelnemers welke in verschillende reeksen in top 3 staan na de finale kunnen vrij kiezen in 

welke reeks ze hun plaats afstaan naar een volgende geklasseerde deelnemer. 
 

2.7. Naturaprijzen voor de top 3 van de reeksen worden geschonken door LJ LEATHERS 

 
2.8 Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men verplicht 

deelgenomen hebben aan de finaleproef alsook minimaal aan 9 manches.  
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