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1. Type wedstrijd: 
 
Dit is een regelmatigheidscriterium over zeven wedstrijden en een finale.  
Om de winnaar per jaargang te bepalen zullen de beste zes van de zeven plus de 
finale van het paard (ruiter mag verschillend zijn, maar moet wel over een WVUR-
licentie beschikken) meetellen. Deelname aan de finale is verplicht om opgenomen 
te worden in het eindklassement.  
 
 
2. Toelatingsvoorwaarden 
 
2.1. Betreffende de ruiters 
Ruiters met een geldige WVUR-licentie van J03-J16 
 
2.2. Betreffende de paarden 
De WVUR Cyclus Jonge Paarden staat open voor: 4-, 5-, 6- en 7-jarige paarden, 
ingeschreven bij de geboorte in een erkend stamboek en geldig geïmmatriculeerd 
bij KBRSF. 
 
2.3. Optoming jonge paarden 
Alle reglementen inzake de optoming van de jonge paarden kunnen 
teruggevonden worden in de Nederlandse vertaling van het FEI-reglement te vinden 
onder info optoming jonge paarden op de WVUR-website. 
 
3. Inschrijving en inleg 
 
Inschrijving gebeurt via equibel.be aan het standaardtarief zoals vermeld op de 
website www.wvur.be .  
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Aard der proeven 
 
3.1. 4-jarige paarden  
 
Barema A binnen de tijd en zonder herkansing (art. 238.1.1) over minimum 10 en 
maximum 11 sprongen met een snelheid van 325m per minuut.  
Een combinatie is uitgesloten na de derde weigering!  
Bij uitsluiting mag de combinatie het parcours uitrijden (max. 2 min).  
 
In de vierjarigen wordt er geen prijzengeld gegeven.  
Alle foutloze 4 jarigen kunnen een erelint afhalen op wedstrijdsecretariaat  
(enkel op de dag zelf).  
 
 
3.2. 5-jarige paarden  
 
Barema A binnen de tijd en zonder herkansing (art.238.1.1) over minimum 10 en 
maximum 11 sprongen met een snelheid van 350m per minuut.  
Een combinatie is uitgesloten na de derde weigering!  
Bij uitsluiting mag de combinatie het parcours uitrijden (max. 2 min). 
 
Iedere combinatie die foutloos rijdt komt in aanmerking voor prijzengeld. 
Bij de vijfjarigen wordt er een prijzenpot verdeeld tussen alle foutlozen. 300,00€ a rato 
van 40 starters binnen wedstrijd (10 prijzen). (Meer info op het secretariaat) 
Alle foutloze 5 jarigen kunnen een erelint afhalen op wedstrijdsecretariaat  
(enkel op de dag zelf).  
 

 
3.3. 6-jarige paarden / 7-jarige paarden  
 
Barema A met een aangesloten barrage (art. 238.2.2 + 245.3) over minimum 10 en 
maximum 12 sprongen met een snelheid van 350m per minuut.  
Indien er geen enkele foutloze combinatie is in het basisparcours, en dus geen 
barrages gereden werden, zal deze proef geklasseerd worden volgens een barema 
A rechtstreeks op tijd (art. 238.2.1). 
 
4. Pistebouwer 
 
De pistebouwer volgt voor zijn parcours de reglementering van de nationale cyclus 
met uitzondering van de hoogtes. Hiervoor wordt onderstaande tabel met 
maximumhoogtes gebruikt. 
 
 April Mei Juni Juli 
4-jarigen 80cm 85cm 90cm 95cm 
5-jarigen 1m 1m05 1m10 1m10 
6-jarigen 1m10 1m15 1m20 1m20 
7-jarigen 1m20 1m25 1m25 1m25-1m30 
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5. Wedstrijd 
  
Er wordt toegestaan dat vijf jarigen buiten wedstrijd aanvangen in de proef van de 
vier jarigen. Zes jarige paarden kunnen dan weer buiten wedstrijd deelnemen in de 
proeven van de vijfjarigen. Zeven jarige paarden kunnen in de zes jarigen 
aanvangen buiten wedstrijd.  
Hiervoor dient ingeschreven te worden via de site van de WVUR met de vermelding 
buiten wedstrijd te rijden in een lagere proef dan de jaargang van het paard. 
Paarden die buiten wedstrijd rijden in de cyclus WVUR jonge paarden kunnen niet 
deelnemen binnen wedstrijd in hun desbetreffende jaargang en in de aansluitende 
proeven 105 - 115 cm en de GP 125 cm. Alle paarden die buiten wedstrijd rijden 
hebben geen recht op punten voor het criterium.  
 
5.1. 4 - en 5 -jarige paarden  
 
Punten resultaat in het parcours  
61 punten:  Foutloos  
56 punten:  1 t.e.m. 3 strafpunten 
51 punten:  4 strafpunten 
46 punten:  5 t.e.m. 7 strafpunten 
41 punten:  8 strafpunten 
31 punten: meer dan 8 strafpunten 
1 punt:  uitsluiting of opgave in het parcours.   
 
 
5.2. 6- / 7-jarigen paarden  
 
Basisomloop:  
Idem 4- en 5-jarige paarden. 
 
Herkansing:  
20 extra punten: foutloze omloop 
15 extra punten: 1 t.e.m. 3 strafpunten 
10 extra punten: 4 strafpunten 
5 punten:  5 t.e.m. 7 strafpunten 
0 punten:  8 of meer strafpunten 
 
Op basis van het dagklassement aan de eerste 10 geklasseerde: 
10 extra punten: 1° plaats   
9 extra punten: 2° plaats   
enz.… 1 extra punt: 10° plaats 
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6. Finale Talent Tour YH – Ruitershof Cavallo 9 juli 2022 
 
 
6.1. 4-jarige paarden  
 
Het kampioenschap wordt verreden onder een barema A binnen de tijd met 
barrage op tijd (art.238.1.2).  
 
6.2. 5-jarige paarden  
 
Het kampioenschap wordt verreden onder een barema A binnen de tijd met 
barrage op tijd (art.238.1.2).  

 
6.3. 6-jarige paarden / 7-jarige paarden  
 
Het kampioenschap wordt verreden onder een barema A met een barrage op tijd 
(art. 238.2.2). 
 
 
7. Toekenning prijzen en prijzengelden 
 
Bij ieder kampioenschap (uitgezonderd bij de zeven jarigen) worden er wildcards 
geschonken voor deelname aan het Belgisch kampioenschap jonge paarden. 

- 3 wildcards bij de vier jarigen 
- 2 wildcards bij de vijf jarigen 
- 1 wildcard bij de zes jarigen 

 
Krismar schenkt natura prijzen aan de top drie van ieder kampioenschap in de vorm 
van dekens en / of zadeldoeken.  
Bij de vijf-, zes- en zeven jarigen wordt de proef volgens het dag klassement 
uitbetaald.  
Er is prijzengeld voor de top drie van het kampioenschap WVUR:  
1ste plaats 250€ - 2de plaats 150€ - 3de plaats 100€ 
Alle geklasseerde combinaties vanaf plaats vier worden uitbetaald aan het 
standaard tarief van de proef. 
Bekers worden aangeleverd door de WVUR. 
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8. Controles 
 
Er kunnen bovendien controles gebeuren van de vaccinaties en ook van de  
Stamboek documenten door de stewards. Bij eerste deelname dient men de 
originele stamboekdocumenten, het chipnummer, samen met het vaccinatieboekje 
te kunnen voorleggen aan de controlerende steward.  
Alle paarden welke deelnemen aan de proeven moeten identificeerbaar zijn door 
middel van een microchip.  
De steward zal dan de kopie aftekenen voor goedgekeurd. Het is verplicht om de 
identificatie documenten van een paard op ieder tijdstip te kunnen voorleggen.  
Op iedere wedstrijd van de Jonge Paarden kan er een paspoortcontrole 
plaatsvinden. Deelnemers die hun paspoort niet kunnen voorleggen aan de 
stewards kunnen geweigerd worden van deelname.   
Er kan op iedere wedstrijd een chipcontrole doorgaan.  
 
9. Beslissingen 
 
Voor de algemene reglementering aangaande wedstrijden jonge paarden 
verwijzen we naar de reglementering Nationale cyclus jonge paarden, de Vlaamse 
en nationale reglementen en de Nederlandse vertaling van het FEI-reglement. 
Elk onvoorzien geval zal soeverein beslecht worden door het dagbestuur jumping 
WVUR en de dienstdoende juryvoorzitter.  
Door de inschrijving aanvaarden de eigenaars en de ruiters van de ingeschreven 
paarden het reglement van de WVUR Cyclus.  
 
10. Paddock 

 
Een jurylid die deel uitmaakt van de wedstrijdjury zal in de paddock controle doen 
als steward. 


