Reglement Kampioenschap Amazones
1. Type wedstrijd:
Het kampioenschap amazones vindt plaats op 2 en 3 juli 2022 op Jumping Waregem
en wordt verreden over 3 proeven.
2.
2.1.

Toelatingsvoorwaarden
Betreffende de ruiters

Het kampioenschap is voorbehouden aan amazones met een geldige WVURlicentie J03 tot en met J16.
2.2.

Betreffende de paarden/pony’s

Het kampioenschap is enkel voorzien voor paarden.
Paarden die meer dan 2500 euro hebben gewonnen in de 12 maanden
voorafgaand aan het kampioenschap (30 juni 2021 > 29 juni 2022) kunnen niet
deelnemen aan het kampioenschap. (Bron KBRSF)
3. Inschrijving en inleg
3.1.

Inschrijving

Inschrijven via www.equibel.be, ter plaatse inschrijven is niet toegelaten.
Ruiters van een andere provinciale kunnen niet deelnemen aan het Kampioenschap
WVUR, ook niet buiten wedstrijd.
De ruiters mogen met maximum 3 paarden deelnemen aan de kwalificatieproeven
en met 1 paard aan de finaleproef. De andere paarden kunnen worden gestart in
de troosting. Het paard dat de finaleproef loopt, moet evenwel aan beide
kwalificatieproeven hebben deelgenomen en beëindigd hebben. Een paard dat
start in de finaleproef, kan die dag geen andere proeven rijden.
Ruiters die wensen deel te nemen aan de troosting en/of finale dienen hun
deelname te bevestigen op het wedstrijdsecretariaat uiterlijk één uur na
bekendmaking van de tussenstand.
3.2.

Inleg

55.00 euro voor het kampioenschap.
4. Aard der proeven
1ste kwalificatieproef:
max. hoogte 1m10
Barema A op chrono (art. 238.2.1). Max. 13 hindernissen – evt. rivier – 1 dubbele en 1
driesprong of 3 dubbele combinatiesprongen. Snelheid 350m/min.
Startvolgorde: bij lottrekking.
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2de kwalificatieproef:
max. hoogte 1m15
Barema A (art. 238.1.1). Max. 13 hindernissen – evt. rivier – 1 dubbele en 1 driesprong
of 3 dubbele combinatiesprongen. Snelheid 350m/min.
Startvolgorde: omgekeerd als het resultaat van de eerste manche, bij geval van execquo in volgorde van de eerste manche.
Finaleproef:
max. hoogte 1m15-1m20
Enkel de 16 beste combinaties komen aan de start, samen met deze aan gelijkheid
van punten van de 16de plaats na twee manches
Proef met twee omlopen, 1ste omloop zonder chrono, 2de omloop met chrono,
eventuele barrages voor de podiumplaatsen. Deze resultaten uit de barrages
gelden enkel voor de podiumplaatsen. De reeds behaalde resultaten uit de tweede
omloop blijven van kracht voor plaatsen vier, vijf, zes, enz.
Max. 13 hindernissen – evt. rivier – 1 dubbele en 1 driesprong of 3 dubbele
combinatiesprongen. Snelheid 350m/min.
Startvolgorde: omgekeerd als de tussenstand voor het kampioenschap, ook voor de
tweede omloop van de finale. In geval van gelijkheid van punten, blijft de volgorde,
zoals die bepaald werd door lottrekking voor de eerste proef, behouden.
5. Puntentelling
Tijdens de kwalificatieproeven worden de strafpunten opgeteld. Deze punten zijn
behaald door een combinatie en het is dus met deze punten dat gestart wordt in de
finale. Een ruiter kan beslissen om met een minder goed geklasseerd paard te
starten in de finale, doch hij start hij met strafpunten die hij behaalde met dat paard.
Uitgesloten of opgave in de eerste kwalificatie kan starten in de tweede kwalificatie
binnen wedstrijd, ze krijgen 20 strafpunten meer dan het maximum behaalde punten
van de laatste ruiter in de rangschikking die zijn parcours heeft uitgereden.
Uitgesloten of opgave in de eerste of tweede kwalificatie kunnen niet starten in de
finale.
De 16 beste ruiters kunnen starten in de finale proef, doch met max. 1 paard, dat
echter aan beide kwalificatieproeven moet hebben deelgenomen.
De punten van deze combinatie worden meegenomen naar de finale proef.
Uiterlijk 1 uur na de bekendmaking van de tussenstand na de 2° kwalificatieproef
deelt de ruiter mee met welk paard hij in de finale proef wenst te starten.
Startvolgorde: omgekeerd aan de rangschikking na de 2de kwalificatieproef, bij
gelijkheid aan punten, wordt de startvolgorde van de 1ste manche gehanteerd.

2

Reglement Kampioenschap Amazones
6. Toekenning prijzen en prijzengelden
Er worden enkel geldprijzen uitbetaald in de finale, volgens het eindklassement
waarbij enkel de gestarte combinaties in de tweede omloop van de finale in
aanmerking komen voor prijzengeld.
€600-€400-€300-€200-€150-€100, volgprijzen €75 (moeten gestart zijn in tweede
omloop van de finale).
Prijzengeld wordt berekend volgens de regel 1/4 starters in de eerste
kwalificatieproef.
Enkel prijsuitreiking voor het kampioenschap Finale op zondag
Bekers en flo’s worden aangeleverd door de WVUR.
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