H.R.O.V.
Voorprogramma
DRESSUURWEDSTRIJD
Wedstrijd:
Datum:

N° 2710
Max. 50 combinaties
Zaterdag 2 juli 2022
Beker van Oost-Vlaanderen
Zondag 3 juli 2022
maandag 27 juni 2022
(24:00h)
SBH Stables
SBH Stables
Steenbeekstraat 33
9120 Vrasene
Philip Brison
Tel. 0478 78 70 76
Geopad
08:00h

Sluitingsdatum:
Inrichter:
Plaats:

Verantwoordelijke:
Terrein en paddock:
Aanvang:
1.

Niveau initiatie:
Zaterdag: proef I1 en proef I2
Zondag: proef I3
Niveau 1:
Zaterdag: proef 1.1 en proef 1.2
Zondag: proef 1.3
Niveau 2:
Zaterdag: proef 2.1 en proef 2.2
Zondag: proef 2.3
Niveau 3:
Zaterdag: proef 3P.1 en proef 3P.2
Zondag: proef 3P.3
Niveau 3:
Zaterdag: proef 3.1 en proef 3.2
Zondag: proef 3.3
Zondag:
Showproeven voor kinderen van 4 jaar
tot 12 jaar (één proef met galop zonder
begeleiding en één proef zonder galop
met begeleiding)

2.

3.

4.

5.

6.

Pony’s en paarden

20m x 40m

Pony’s en paarden

20m x 40m

Pony’s en paarden

20m x 60m

Pony’s

20m x 60m

Paarden

20m x 60m

Pony’s

20m x 40m

LEES REGLEMENT Paardensport Vlaanderen
Inschrijvingen

1. Voor het niveau Provinciaal (initiatieproef, niveau 1, niveau 2 en niveau 3)
- Via equibel (www.equibel.be) :
€45,00 (voor initiatieproef en niveau 1)
€54,00 (voor niveau 2 en niveau 3)
-

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

€45,00 (voor initiatieproef en niveau 1)
€54,00 (voor niveau 2 en niveau 3)
€10,00 (voor de showproef)

-

Prijzen conform het reglement

Restauratie ter plaatse

HROV | Hippische Regionale Oost-Vlaanderen vzw | HROV

REGLEMENT BEKER VAN OOST-VLAANDEREN 2022
zaterdag 2 juli 2022 en zondag 3 juli 2022
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. diegene die zowel de drie proeven over de twee dagen meerijden).
Art.2 : Komen in aanmerking alle paarden/pony’s met een geldige immatriculatie (uitgezonderd voor
niveau initiatie en niveau 1 is registratie voldoende). 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 wedstrijddagen. Volgende proeven worden verreden en
komen in aanmerking voor het eindklassement van de beker van Oost-Vlaanderen.

Niveau Initiatie pony’s en paarden
zaterdag
I1
I2
zondag
I3

Niveau 1 pony’s en paarden
zaterdag
1.1
1.2
zondag
1.3

Niveau 2 pony’s en paarden
zaterdag
2.1
2.2
zondag
2.3

Niveau 3 pony’s
zaterdag
3P.1
3P.2
zondag
3P.3
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zaterdag
zondag

Niveau 3 paarden
3.1
3.2
3.3

De proeven I1, I2, I3, 1.1, 1.2, en 1.3 worden verreden op een piste van 20m x 40m.
De proeven 2.1, 2.2, 2.3, 3P.1, 3P.2, 3P.3, 3.1, 3.2, 3.3 worden verreden op een piste
van 20m x 60m.
Art. 6: 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.
Indien dan nog een ex-aequo blijft bestaan zal lottrekking de eindranking bepalen.
Art.7: De Handicappunten worden in rekening gebracht.
Art.8: 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.
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DRESSUURPROEF (zonder galop) met begeleiding
DATUM:

PLAATS:

DEELNEMER: …………………………………………………………………………………Paard: ………………………………………………………………..
Lichtrijden, tenzij doorzitten wordt gevraagd. Alle overgangen worden progressief gereden.
Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met houding en zit en met het gereden zijn in het algemeen.
Uit te voeren figuren
Beoordeling
opmerkingen
1.

A-X
tussen X en G

2.

rechterhand

Tussen M en B Arbeidsdraf
K-X-M

4

E-X

5

C

6

halthouden en groeten
voorwaarts in stap

C
3.

binnenkomen in arbeidsdraf

van hand veranderen
Halve cirkel 10m (verder naar C rijden)
Rechterhand

Tussen M en B Overgang naar stap

7

B

afwenden

8

E

linkerhand en overgang naar draf

9

B-E-B

grote volte 20m (doorzitten)

10

H-X-K

gebroken lijn

11

A
ts. X en G

afwenden
halthouden en groeten
in vrije stap de rijbaan verlaten

12

juistheid van de hulpen

13

houding en zit

14

het gereden zijn in het algemeen

Handtekening + naam jury

DRESSUURPROEF (zonder galop)
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DEELNEMER: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lichtrijden, tenzij doorzitten wordt gevraagd. Alle overgangen worden progressief gereden.
Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met houding en zit en met het gereden zijn in het algemeen.
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6
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7
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8

E

linkerhand en overgang naar draf

9

B-E-B

grote volte 20m (doorzitten)

10

H-X-K

gebroken lijn

11

A
ts. X en G

afwenden
halthouden en groeten
in vrije stap de rijbaan verlaten

12

juistheid van de hulpen

13

houding en zit

14

het gereden zijn in het algemeen

Handtekening + naam jury

