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ALGEMEEN REGLEMENT JUMPING
Bijlage 9 – Criterium Jeugd 1m05-1m15

Editie 2019 dd 01/03/2019

in samenwerking met RUITERSWEELDE
1. Deelname
1.1.
Criterium staat open voor HROV ruiters, maximaal tot in het jaar waarin men 18 wordt
(scholier/junior).
1.2.
Minimaal licentie J03.
1.3.
De proeven staan open voor jeugd en senior ruiters, het klassement van de proef wordt opgemaakt
volgens het behaalde resultaat in deze proef. Aan de jeugdruiters worden wel punten toegekend
volgens hun resultaat in hun leeftijdscategorie. (bv: beste jeugdruiter behaalde in deze proef een 5°
plaats in de eindrangschikking, deze krijgt punten toegekend als 1° geklasseerde in jeugdcategorie,
de tweede best geklasseerde jeugdruiter met bv. een 8° plaats in de eindrangschikking krijgt dus de
punten als 2° geklasseerde in de jeugdcategorie, enz..)
2. Proeven
2.1.
Proeven 1m05* en 1m15* : Barema A 2 fasen (274.1.5.3). Barema A op chrono (238.2.1) of
Progressief op chrono (269) zijn eventueel ook toegelaten.
3. Puntentelling
3.1.
In de manches worden volgende punten per combinatie toegekend volgens de rangschikking van
deelnemende jeugdruiters in het totale klassement van de proef
• Best gerangschikte jeugdruiter :
42
• Tweede beste :
39
• derde beste:
37
• vierde :
35
• vijfde :
33
enz,
elke combinatie die de proef beëindigde krijgt minimaal 3 punten, combinaties
welke uitgesloten werden of opgave krijgt 1 punt
3.2.

De 5 beste resultaten van de 7 wedstrijden worden meegenomen naar het eindklassement, op de
finale worden dubbele punten toegekend. Bij ex-aequo is het resultaat van de finaleproef
doorslaggevend.

3.3.

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 combinaties opgenomen
met hun beste resultaat in deze proef.

3.4.

Per wedstrijd zorgt HROV voor een trofee aan de best geklasseerde “jeugdruiter” in de
respectievelijke proef.

3.5.

De prijsuitreiking van dit criterium is voorzien op de finalewedstrijd.

3.6

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men verplicht deelgenomen
hebben aan de finaleproef alsook aan 4 manches.

3.6.

In de finale zorgt Ruitersweelde in samenwerking met HROV voor waardebons aan de top 5 per
reeks.
HOOGTE
1ste
2de
3de
4de
5de
1m05
175
125
100
50
50
1m15
175
125
100
50
50

*proeven kunnen uitzonderlijk 1m/1m10 zijn ipv 1m05/1m15
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