
REGELMATIGHEIDSCRITERIUM PONY’S EN JEUGD 2021  
 

Dit is een regelmatigheidscriterium dat loopt over 10 wedstrijddagen. (zie kalender website)  
Enkel jeugdruiters met een geldige WVUR-licentie J02 tem J08 kunnen deelnemen aan dit 
criterium. Ruiters met een L01 recreatieve licentie komen hiervoor niet in aanmerking, wel 
kunnen zij deelnemen aan het dagklassement.  
 
Volgende reeksen tellen mee in het criterium: 
Pony’s: 80cm – 90cm – 100cm – 110 cm 
Paarden: 80cm – 90cm – 100cm 
 
Punten worden toegekend per combinatie. 
Volgens het dagklassement worden de punten toegekend. Per wedstrijd dat de combinatie 
deelneemt, krijgt hij/zij één extra punt.  
Op basis van volgende formule worden de punten toegekend: 
1ste: 42 punten     
2de: 39 punten  
3de: 37 punten 
4de: 35 punten 
5de: 33 punten    enz. … 
Elke gestarte combinatie die de proef uitgereden heeft, krijgt minimaal 3 punten.  
Combinaties die opgegeven hebben of uitgesloten werden, krijgen 1 punt. 
 
Eindklassement = de 8 beste resultaten + het puntenaantal van alle deelnames aan de 
wedstrijden die meetellen voor het jeugdcriterium.  
 
Eindklassement 
Een combinatie kan in verschillende hoogtes met een pony of paard gekwalificeerd zijn. 
Per hoogte kan een combinatie maar 1 maal voorkomen in het klassement.  
Iedere combinatie kan slechts in één categorie gelauwerd worden en dit in de hoogste proef 
waar hij of zij gekwalificeerd staat (= eerste drie plaatsen). Dit teneinde zoveel mogelijk 
jeugdig talent te kunnen belonen.  
Ruiters die zowel pony’s en paarden rijden, kunnen met beide combinaties gekwalificeerd 
zijn.  
Eenzelfde ruiter, twee verschillende pony’s of paarden, kan weldegelijk in één rangschikking 
staan.  
Bij ex-aequo is diegene met het meest aantal overwinningen, overwinnaar. 
Bij terug ex-aequo is diegene dan met het meest tweede plaatsen, overwinnaar, enz…. 
Winnaars worden persoonlijk verwittigd. 
Het jeugdcriterium heeft geen betrekking tot en/of invloed ten opzichte van het 
kampioenschap jeugd. 
De WVUR behoudt zich het recht deze volgorde en proeven tijdens het seizoen aan te passen.  
Voor alle niet voorziene omstandigheden is het nationaal reglement van de pony’s en juniors 
geldig. 
Immatriculatie nummer is verplicht voor alle paarden en pony’s bij de jeugd- en fun tour-
wedstrijden.  
 
 
 


