
 
 
 
 
 
Het IPK-selectie criterium is een kwalificatiecriterium voor het Interprovinciaal Kampioenschap 
dat wordt gereden op zaterdag 29  augustus 2020 . 
Dit jaar is KR de organiserende provinciale.  We zijn te gast in Stal Gravenhof in Sint Truiden. 
Dit criterium geldt voor ruiters  met hun hoogste proef in niveau 1, niveau 2, niveau 3. 
 
Voor dit criterium komen 3 selectiewedstrijden in aanmerking:  
• 24 MEI 2020   New Flandria Ranch – Torhout 

• 21 JUNI 2020   Jumping Waregem – Waregem (samen met HROV!) 

• 12 JULI 2020   Jumping Waregem – Waregem 

De hoofdproeven worden telkens door 2 juryleden beoordeeld en het resultaat wordt per jury 
in een klassement bijgehouden; zodoende komen we aan 6 verschillende klassementen. 
 
Het klassement wordt per niveau bijgehouden en wordt als onderstaand opgemaakt: 
• 1 e plaats  25 punten  

• 2 e plaats  21 punten  

• 3 e plaats  19 punten  

• 4 e plaats  17 punten  

• 5 e plaats  15 punten  

• 6 e plaats  13 punten  

• 7 e plaats  11 punten  

• 8 e plaats  9 punten  

• 9 e plaats  7 punten  

• 10e plaats  5 punten  

• Vanaf de 11e plaats krijgt elke gestarte combinatie die als resultaat 58 % of hoger scoorde 3 

punten en deze met een resultaat tussen 50 % en 57,99 % 1 punt.  

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

 

SELECTIEVOORWAARDEN COMBINATIES: 

• De selectie geldt voor een vaste combinatie ruiter/paard/niveau. 

• Elke deelnemende combinatie dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

o Paard moet beschikken over geldig immatriculatienummer 

o Ruiter/amazone beschikt over licentie D03 (ruiter mag niet op nationaal niveau 

gestart zijn behalve proeven jonge paarden) 
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o Vaccins paard in orde 

• Een combinatie moet aan minimum 2 selectiewedstrijden van de 3 deelnemen.   

• De som van de 2 beste selectiewedstrijden vormt het eindresultaat per kandidaat.  De 

eerste 6 gerangschikten van het eindklassement worden geselecteerd door de 

dressuurcommissie WVUR (4 effectieve deelnemers IPK en 2 reserves)  

• In geval van ex-aequo in het eindklassement is het resultaat behaald tijdens de laatste 

kwalificatieproef doorslaggevend. 

• De 6 geselecteerde combinaties per niveau dienen in hun niveau te blijven rijden tot na 

het IPK, indien dit niet het geval is vervalt de selectie. 

• Aandacht voor selectie niveau 3: 

Op het IPK moeten de geselecteerden niveau 3 ook een kür voorstellen. 

Deze kür moet minstens 1 maal voorgesteld en gejureerd worden op een WVUR 

wedstrijd.  

Noodzakelijke bijsturingen/aanpassingen kunnen besproken worden met de betrokken 

jury op deze wedstrijddag 

De kür kan voorgesteld worden op onderstaande wedstrijden: 

o 16 AUGUSTUS 2020  Bocage 1820 – Oeselgem 

o 23 AUGUSTUS 2020  ’t Paddegat – Stalhille 

• Er wordt verwacht dat alle geselecteerde ruiters hun collega’s mee aanmoedigen 

zodoende blijft elke ruiter aanwezig tot het einde van de laatste prijsuitreiking op het 

IPK. 

Uitzondering: de aanwezigheid van de reserve geselecteerde ruiters wordt op prijs 

gesteld doch is niet verplicht.  

 

 

Nota: Een selectie kan geweigerd worden wegens het tonen van onsportief gedrag tegenover 

juryleden & officiëlen alsook tegenover andere deelnemers. 

 

 


