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1. Type wedstrijd: 

 

 “EquiProCare Trophy” is een regelmatigheidscriterium dat wordt voorzien voor ruiters 

in de discipline Jumping met betrekking tot de proef 120 cm.  

 

Vijf wedstrijden tellen mee voor dit criterium, waarvan de resultaten allemaal 

meetellen voor de eindstand.  

 

- Ranch Aalter – 26 mei ’19 

- Jumping Waregem – 29 juni ‘19 

- HC Martens – 28 juli ‘19 

- Jumping Waregem – 24 augustus ‘19 

- RC Groenhove – 7 september ‘19 

 

2. Toelatingsvoorwaarden 

 

2.1. Betreffende de ruiters 

 

Om opgenomen te worden in de tussenstand en eindstand, dient de ruiter te 

beschikken over een WVUR  licentie. (Min J03 – max J16) 

 

2.2. Betreffende de paarden 

 

Alle paarden dienen over een betalend immatriculatienummer te beschikken. 

 

3. Inschrijving en inleg 

 

3.2.   Inschrijving 

 

Via www.equibel.be of de procedure via de wvur website 
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4. Aard der proeven 

 

Zie voorprogramma www.WVUR.be 

 

 

 

5. Puntentelling 

 

Volgens de uitslag van de dagklassement van deze proeven krijgen de ruiters 

punten toegekend op basis van volgende formule:  

Enkel het beste resultaat van een ruiter komt in aanmerking. 

Eerste plaats 42 punten, 

Tweede plaats 39 punten,  

Derde plaats 37 punten,  

Vierde plaats 35 punten, 

Daarna telkens twee punten minder per behaalde plaats….  

Vijfde plaats 33 punten, zesde plaats 31 punten enz. 

Elke gestarte combinatie die de proef uitgereden heeft, krijgt minimaal 3 punten.  

Combinaties die opgegeven hebben of uitgesloten werden krijgen 1 punt. 

In geval van ex aequo in de proef, krijgen de ex aequo’s de punten van de plaats. 

 

Om te komen tot een tussenstand en eindklassement worden de ruiters gerangschikt 

door de punten die ze behaald hebben tijdens de verschillende kwalificaties op te 

tellen. In geval van ex-aequo in het eindklassement, is het resultaat behaald op de 

laatste kwalificatieproef doorslaggevend.  

 

6. Toekenning prijzen en prijzengelden 

 

Elke manche is er een onderlegger voor de winnaar en een EquiProCare product 

voor de top drie.  

 

De laureaten worden gehuldigd op het WVUR Galabal in de Cortina.  

Extra natura prijzen worden ook hier aangeleverd door EquiProCare.  

 

 

 

 

 


