
Kampioenschappen Jeugd WVUR 2018 

 

 
 

1. Type wedstrijd: 

 
Het Kampioenschap Jeugd wordt in 2018 opgesplitst over twee datums. Het 
kampioenschap pony’s wordt georganiseerd op 10 juni2018 in de New Flandria 
Ranch te Torhout. Het kampioenschap jeugd Paarden vindt plaats in Stal Cavallo te 
Vlamertinge op 12 augustus 2018. Het kampioenschap loopt enkel op zondag.   
 
1) De Kampioenschappen voor de Jeugd worden voorzien voor volgende reeksen:  
Pony’s: 80cm – 90cm – 100cm – 110cm 
Paarden Jeugd: 80cm – 90cm – 100cm en 110cm 
 

2.  Toelatingsvoorwaarden 

 
2.1. betreffende de ruiters 

 
Deze zijn voorbehouden aan ruiters met een geldige WVUR licentie J02 > J08. 
Het verhogen van licentie na de uiterlijke inschrijving datum en voor aanvang 
kampioenschap om toch nog een deelname te forceren is uit den boze, dit wordt 
niet meer toegelaten. 
 
2.2. betreffende de paarden/pony’s 
 
Pony combinaties kunnen enkel deelnemen aan de Kampioenschappen voor 
Pony’s. Iedere pony/paard dient te beschikken over een immatriculatienummer.  
 

3. Inschrijving en inleg 

 
3.2.   inschrijving 
 
Inschrijven kan via equibel ten laatste op woensdag avond, via de site ten laatste 
voor donderdag avond. Inschrijven ter plaatse is niet toegelaten.  
Elke combinatie kan deelnemen aan één Kampioenschap naar keuze.  
Ruiters mogen met maximum drie pony’s/ paarden deelnemen per Kampioenschap.  
Een pony of paard kan niet met twee verschillende ruiters aan éénzelfde proef 
binnen het Kampioenschap deelnemen. Een pony of paard kan ook niet aan twee 
verschillende kampioenschappen op één dag deelnemen. Een pony of paard kan 
ook niet met twee verschillende ruiters binnen één en dezelfde proef deelnemen.  
Buiten wedstrijd starten op het Kampioenschap is uitgesloten. 
 
3.3.  inleg 
 
Inleg: 25,00 euro per combinatie per proef voor het kampioenschap. 
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4. Aard der proeven 

 

De formule van het kampioenschap ziet er als volgt uit voor alle categorieën: 
Barema A 2 omlopen met eventuele barrage bij gelijkheid aan punten enkel voor de 
podiumplaatsen.  
 

- 1° Omloop: Binnen de toegestane tijd 
- 2° Omloop: Rechtstreeks op tijd 
- Barrage: Rechtstreeks op tijd, enkel voor podiumplaatsen.  

 
Uitgesloten of opgegeven tijdens eerste manche kan nog starten tijdens de tweede 
manche.   
Startvolgorde 1ste omloop: bij lottrekking in het Algemeen Secretariaat WVUR.  
Startvolgorde 2de omloop: omgekeerde aan de tussenstand op basis van de punten 
behaald na de eerste omloop, en volgens de startvolgorde van de eerste manche. 
 

5. Puntentelling 

 

Alle behaalde punten in de verschillende manches worden bij elkaar opgeteld om 
tot een eindstand te komen. Wanneer er een gelijkheid aan punten is voor de 
podium plaatsen wordt er na de finale proef een barrage verreden. Deze barrage 
telt enkel voor de verdeling van de podiumplaatsen. Het behaalde resultaat in de 
tweede manche blijft van toepassing voor het eindklassement vanaf de vierde 
plaats.  
 

6. Toekenning prijzen 

 

 

De prijsuitreiking te paard/pony gebeurd meteen na het verrijden van de proef.  
Of anders vermeld op het tijdschema. 
 
Voor de podiumplaatsen (Top 3) worden er natura prijzen voorzien.  
Het voorprogramma kan U vinden op de website www.wvur.be  
 
Het Kampioenschap Jeugd heeft geen enkele invloed op- of betrekking tot het 
Jeugdcriterium. 
 


