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Op zaterdag 3 juli 2021 tijdens Jumping Waregem organiseert WVUR in 
samenwerking met ImmoFluisteraar bv een kampioenschap jonge paarden voor de 
jaargangen 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar en zeven jaar. Tijdens dit kampioenschap worden de 
wildcards voor het BK cyclus verdeeld. Er is extra prijzengeld voor de podiumplaatsen 
en er zijn extra naturaprijzen aangeleverd door ImmoFluisteraar bv.  
 
 
 
1. Toelatingsvoorwaarden 
 
1.1. Betreffende de ruiters 
Ruiters met een geldige WVUR-licentie van J03-J16 
Ruiters van een andere provinciale dan WVUR kunnen deelnemen aan deze 
wedstrijd, maar komen niet in aanmerking voor de podiumplaatsen. 
 
 
1.2. Betreffende de paarden 
Het WVUR Kampioenschap Talent Tour 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. 
In dit kampioenschap is het niet mogelijk om buiten wedstrijd te rijden.  
 
1.3. 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. 
 
2. 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 
 
2.1. 4-jarige paarden  
 
Het kampioenschap wordt verreden onder een barema A binnen de tijd, de 
herkansing wordt op ideale tijd verreden.  
 
2.2. 5-jarige paarden  
 
Het kampioenschap wordt verreden onder een barema A binnen de tijd met 
barrage op tijd (art.238.1.2).  

 
2.3. 6-jarige paarden / 7-jarige paarden  
 
Het kampioenschap wordt verreden onder een barema A met een barrage op tijd 
(art. 238.2.2). 
 
 
3. Toekenning prijzen en prijzengelden 
 
Bij ieder kampioenschap (uitgezonderd bij de zeven jarigen) wordt aan de winnaar 
een wildcard geschonken voor deelname aan het Belgisch kampioenschap Cyclus. 
ImmoFluisteraar bv schenkt natura prijzen aan de top drie van ieder kampioenschap 
in de vorm van dekens en / of zadeldoeken.  
Er is extra prijzengeld voor de top drie:  
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. 
 
 
4. 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.  
 
5. Paddock 

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


