winterwerking

CLUBWEDSTRIJDEN

wedstrijdreglement
seizoen 2018-2019

Algemeen
Organisatie
Ruiterclub Rodeberg vzw, FEI reglement van toepassing
Wedstrijddata

2018 Dressuur Springen
Za 13/10/18
•
Zo 18/11/18
•
Za 01/12/18
•
Za 22/12/18
•

2019 Dressuur Springen
Zo 27/01/19
•
Za 09/02/19
•
Zo 17/03/19
•
Ma 22/04/19
•
•
FINALEDAG

Deelnemen
• Iedereen die lid is van ruiterclub Rodeberg en een VLP-verzekering heeft, kan
deelnemen (wie een VLP-verzekering heeft en geen lid is, kan ook lidgeld betalen);
• Deelname kan met eigen pony/paard of met een manegepony/paard (verdeling in
samenspraak met Christof en Annie, zo eerlijk mogelijk over alle wedstrijden);
• Wie met een manegepaard rijdt, moet op regelmatige basis deelnemen aan de
springlessen voor de springwedstrijden en aan de dressuurlessen voor de
dressuurwedstrijden;
• De deelnemers zijn in het bezit is van een ruiterbrevet:
o < 11-jarigen en lichtgevorderden: bekwaamheidsattest;
o Anderen: A-brevet;
o Hogere proeven (> 80 cm): B-brevet;
o Uitzonderingen zijn toegestaan.
Inschrijven
• Inschrijven kan per mail of op het blad in de bar vanaf de week voor de wedstrijd;
• Op de wedstrijddag zelf kan er nog ingeschreven worden of veranderd worden aan
het secretariaat.
• Vanaf de tweede wedstrijd ben je automatisch ingeschreven (bevestigen of
annuleren volstaat tegen de woensdag).

Prijzen
• Er zijn minimum 2 prijzen per proef;
• Er is 1 prijs per 4 ruiters (ruiters buiten wedstrijd niet inbegrepen);
• De prijzen worden uitgereikt in waardebonnen die achteraf kunnen omgeruild
worden in artikelen uit onze eigen ruitershop.
• Jumpings:
o 60 en 70 cm: naturaprijzen of waardebonnen;
o Vanaf 80 cm: enkel waardebonnen;
Inleg per proef waaraan men deelneemt
• Manegepony/paard: € 10,00 (€ 5,00 pony/paard + € 5,00 inschrijving);
• Eigen paard in manege gestald: € 7,00;
• Eigen paard, niet in manege gestald: € 9,00;
• Herstart = € 5,00.
Kledij
• Er is geen wedstrijdkledij vereist, enkel rijkledij.
• Uitzondering: finaledag met verzorgde wedstrijdkledij en getoiletteerde paarden;
• We rekenen erop dat alle deelnemers < 18 jaar een springvest dragen.

Dressuur
Kampioenschap
• In totaal zijn er 3 dressuurwedstrijden + 1 finaledag;
• Iedere deelnemer moet aan 2 dressuurwedstrijden meedoen + finaledag om in
aanmerking te komen om clubkampioen te worden voor dressuur;
• Er is een clubkampioen in iedere categorie, maar dé kampioen dressuur is de
winnaar van de hoogste proef.
Klassement
• Eindklassement = som van punten van 2 wedstrijden (best 2 van 3) en de finaledag;
• Bij gelijke punten is het klassement van de finale doorslaggevend;
• Toegekende punten per wedstrijddag: 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 (niet de punten behaald op het protocol);
• Geen dubbele punten op de finaledag;
• Na elke afzonderlijke wedstrijddag wordt een dagklassement opgemaakt;
• Deelname aan dagklassement is mogelijk zonder deelname aan kampioenschap;
Categorieën en soorten proeven
• De deelnemers worden vooraf in reeksen ingedeeld, dit kan variëren volgens de
inschrijvingen:
o J-CUP voor de startende ruitertjes;
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o Tot 12 jaar met bekwaamheidsattest (proef B-brevet – afzonderlijk
klassement vanaf 8 deelnemers);
o 11 jaar en ouder met bekwaamheidsattest of A-brevet (proef B-brevet);
o +12 jaar met B-brevet (proef E5);
o S-CUP voor +24 (proef E5 – afzonderlijk klassement vanaf 8 deelnemers);
o +16 jaar met initiator (of enkel rijvaardigheid) (proef A6);
o Instructeur op vrijwillige basis.
• Er wordt slechts één dressuurproef per combinatie gereden (uitzonderingen zijn
mogelijk – enkel de hoogste proef telt mee in het kampioenschap indien de ruiter
uitzondering kreeg);
• Een ruiter kan met 2 verschillende pony’s/paarden deelnemen indien hij/zij enkel
dressuur rijdt of bij tijdsoverschot de dag zelf;

Springen
Kampioenschap
• In totaal zijn er 4 jumpings + 1 finaledag;
• Om clubkampioen springen te kunnen worden, moet je aan 3 jumpings meedoen +
finaledag + deelnemen aan kampioenschap dressuur;
• Er is een clubkampioen in iedere proef, maar dé kampioen springen is de winnaar
van de hoogste proef;
• Er moet niet gekozen worden in welke reeks men meedoet voor kampioenschap:
de combinatie rijdt dus bv. de proef 80 cm en 90 cm telkens voor het klassement;
staat dezelfde combinatie in de hoogste proef op het podium (plaats 1, 2 of 3) dan
valt hij/zij automatisch uit de rangschikking van de lagere proef;
Klassement
• Eindklassement = som van punten van 3 jumpings (best 3 van 4) en finaledag;
• Bij gelijke punten is het klassement van de finale doorslaggevend;
• De toegekende punten per wedstrijddag zijn: 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1;
• Dubbele punten op de finaledag;
• Iedere combinatie kan deelnemen in 2 opeenvolgende proeven (dus met
de/hetzelfde pony/paard);
• Iedere deelnemer krijgt tenminste 1 punt toegekend bij deelname;
• Bij uitsluiting/eliminatie wordt er slechts 1 punt toegekend;
• Iedere ruiter kan met verschillende paarden starten;
• Per proef kan eenzelfde ruiter met max. 2 pony’s/paarden deelnemen (dit om de
timing te kunnen respecteren);
• Eenzelfde ruiter en 2 pony’s/paarden kunnen wel degelijk in 1 rangschikking staan;
• Na elke afzonderlijke wedstrijddag wordt een dagklassement opgemaakt;
• Deelname aan dagklassement is mogelijk zonder deelname aan kampioenschap;
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Soorten proeven (reeksen kunnen wijzigen naar gelang de inschrijvingen)
• J-CUP voor de startende ruitertjes;
• 60 cm: op ideale tijd (parcours wordt voorgereden door ervaren ruiter waarbij de
tijd als ideale tijd aanzien wordt, dus niet noodzakelijk de snelste combinatie wint);
• 70 cm, 80 cm, 90 cm, 1 m, 1 m 10 en 1 m 20;
• S-CUP (vanaf 8 deelnemers).

J-CUP of Junior-Cup
Deelnemen
• Ruitertjes die wekelijks oefenen, met test op het eerstegraadsbrevet;
• Doel: betere stuurvaardigheid aanleren met zekere progressie naar de finale toe;
• Het reglement is hetzelfde als voor de wedstrijdruiters;
• Wie deelneemt aan het springen, neemt ook deel aan dressuur;
• Deelname aan dressuur afzonderlijk is ook mogelijk.
Inschrijven
• Per twee: ruiter + mentor (hulp bij het poetsen, opzadelen en bij het uithalen, en
zorgt voor de pony voor, tijdens en na de proef);
• Mentor is bij voorkeur een ouder of grootouder, zus of broer (in tweede instantie
kan het ook een toegewezen persoon zijn door de clubverantwoordelijke).
Concept
• J-CUP is geen kampioenschap met klassement;
o Dressuurproef 3 x met 3 verschillende pony's naar keuze;
o Springproef 4 x met 4 verschillende pony's naar keuze;
• De ruiters verdienen wel stempels voor:
o Deelname springen + dressuur: gepersonaliseerde clubsporttas + diploma dat
toelating geeft tot springproef 60 cm en dressuurproef B-brevet bij volgende
clubwedstrijden (10 stempels voor springen en 8 stempels voor dressuur);
o Enkel deelname dressuur: keine gepersonaliseerde tas + diploma dat toelating
geeft tot dressuurproef B-brevet bij volgende clubwedstrijden (8 stempels);
• Stempels:
o Deelname = 1 stempel;
o Goeie prestatie = +1 stempel; super goede prestatie +2 stempels;
o Max. stempels: 12 voor dressuur en 27 springen+dressuur (15+12)

S-CUP of Senior-Cup
De +24-jarigen volgen het algemene wedstrijdreglement, maar vanaf 8 deelnemers maken
we voor zowel dressuur (E5) als springen (80 cm met handicap; kan hoger of lager
naargelang de ervaring) een afzonderlijk klassement.
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