Reglement Krismar Cup GP 125 cm WVUR 2022

De Krismar Grote Prijs 125cm is een regelmatigheidscriterium dat verloopt over zeven
wedstrijddagen en een finale tijdens de Krismar Talent Tour.
1.
1.1.

Toelatingsvoorwaarden
Betreffende de ruiters

Drager van een geldige licentie 2022 (minimum JO3).
Ruiters van een andere provinciale kunnen binnen wedstrijd deelnemen voor het
dagklassement. Deze komen niet in aanmerking voor het criterium.
1.2.

Betreffende de paarden

Dienen geïmmatriculeerd te zijn bij de KBRSF.
Maximum 3 paarden per ruiter binnen wedstrijd.
Paarden die in de periode van 31 maart 2021 tem 30 maart 2022(bron: KBRSF)
meer dan 2500 euro prijzengeld gewonnen hebben op officiële wedstrijden,
(provinciaal, nationaal of internationaal) kunnen niet deelnemen aan deze
wedstrijd.
Indien U wenst uw totale prijzengeld van het laatste jaar te weten, kunt U contact
opnemen met het WVUR-secretariaat of opzoeken via www.equibel.be > Jumping >
Resultaten > Uitgebreid zoeken.
2. Inschrijving en inleg
2.1.

Inschrijving

De inschrijvingen gebeuren via de gebruikelijke inschrijvingsmodule op
www.equibel.be.
2.2.

Inleg

De inleg bedraagt 28,00 euro per combinatie per wedstrijd. (Ingeschreven via
www.equibel.be )
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3. Aard der proeven
Barema A met barrage (art. 238.2.2) of Barema A met aangesloten barrage (art.
238.2.2 + 245.3) over minimum 11 en maximum 13 hindernissen.
Twee of drie dubbelsprongen, of een combinatie van één dubbelsprong en één
driesprong zijn toegelaten.
Hoogte: 125cm
Indien het programma dit niet toelaat, kan er geopteerd worden voor een een
barema A 2 fasen special (art. 274.2.5).
4. Puntentelling
Enkel ruiters aangesloten bij de WVUR kunnen punten verdienen op de verschillende
wedstrijddagen. Na iedere wedstrijd zal het tussenklassement opgemaakt worden.
Volgens de uitslag van de dagklassement 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.
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.
5. 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.
6. Finale & eindstand
De beste zes resultaten behaald op de zeven wedstrijden + de punten van de finale
wedstrijd worden de eindstand in dit criterium.
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. Bij gelijkheid van punten in het eindklassement is de uitslag
van het dagklassement van de finale bepalend.
6.1.

Prijzen en prijzengelden

Voor de finale is er extra prijzengeld voorzien voor het eindklassement van het
criterium. Voor de top drie zijn er dekens. Bekers en erelinten worden door WVUR
aangeleverd.

