
Reglement ImmoFluisteraar Cup 2021 
 

 
De ImmoFluisteraar Cup is een regelmatigheidscriterium op de proef 115 cm tijdens 
de Talent Tour wedstrijden en verloopt over vijf wedstrijddagen en een finale.   
 
1 zaterdag 12 juni 2021 Stoeterij Deloof 
2 zaterdag 19 juni 2021 New Flandria Ranch 
3 zaterdag 3 juli 2021  Jumping Waregem 
4 zaterdag 17 juli 2021 De Ark 
5 zaterdag 24 juli 2021 Ranch Aalter 
6 zaterdag 31 juli 2021 Ruitershof Cavallo 
 
1.  Toelatingsvoorwaarden 
 
Drager van een geldige licentie 2021 (minimum J O3) en aangesloten zijn bij de 
WVUR. Ruiters van een andere provinciale kunnen binnen wedstrijd deelnemen voor 
het dag klassement. Deze komen niet in aanmerking voor het criterium.  
 
2. Puntentelling 
 
Volgens de uitslag van de dag klassement van deze proeven krijgen de ruiters 
punten toegekend op basis van volgende formule:  
Eerste plaats 42 punten, 
Tweede plaats 39 punten,  
Derde plaats 37 punten,  
Vierde plaats 35 punten, 
Daarna telkens twee punten minder per behaalde plaats….  
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. 
 
Op basis van het dag klassement wordt aan elke combinatie punten toegekend 
volgens het hierboven vermelde principe. In de tussenstand komt enkel het beste 
resultaat van de ruiter in aanmerking. 
 
Om te komen tot een eindklassement worden de ruiters gerangschikt door de 
punten die ze behaald hebben tijdens de verschillende kwalificaties op te tellen met 
het resultaat in de finale. In geval van ex-aequo in het eindklassement, is het 
resultaat behaald op de finale doorslaggevend.  
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Om tot een eindklassement te komen, tellen alle wedstrijddagen + de finaleproef 
mee.  
 
 
3. Toekenning prijzen en prijzengelden 
 
Kwalificatieproeven: 1 op 4 geklasseerd. Prijzengelden worden medegedeeld op de 
website www.wvur.be dit onder de rubriek Inleg en Winstsom. 
 
 
 
 
4. Finale 
 

 
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement is deelname aan de finale 
vereist. De finalewedstrijd is gelijk aan een normale voorgaande wedstrijd. Ruiters uit 
andere provinciales kunnen hier ook aan deelnemen, maar krijgen geen punten 
voor het eindklassement. 
De combinatie ruiter/paard met het hoogste aantal punten wint het 
regelmatigheidscriterium.  
 
 
5   Naturaprijzen 
 
 
Tijdens de zes wedstrijddagen zijn er extra natura prijzen voor de top 3 in het dag 
klassement in de vorm van een deken en zadeldoeken. 
 
Voor de top drie in het eindklassement is er een wildcard Euroregio als natura prijs. 
 
Deze dienen afgehaald worden de dag zelf, prijzen worden niet in bewaring 
gehouden. Er wordt geen extra geldprijzen uitbetaald. 
 
Bekers en erelinten worden aangeleverd door de WVUR. 
 
 
 
 

 
 

 


