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1. Ruiters 
 
De STX Cyclus Jonge Paarden 2.0 is voorbehouden aan ruiters met een geldige licentie van 
Paardensport Vlaanderen of LEWB  

Voor de 4-jarigen   J03-J08-J16 
Voor de 5-, 6- en 7-jarigen  J08- J16  

 

2. Paarden 
 

De STX Cyclus Jonge Paarden 2.0 staat open voor 4-,5-,6- en 7-jarige paarden, ingeschreven bij 
de geboorte in een stamboek erkend door de W.B.F.S.H. en geldig geïmmatriculeerd bij de 
KBRSF. Alle paarden die ingeschreven worden voor de cyclus moeten identificeerbaar zijn door 
middel van een microchip. 
 

3. Aantal paarden per ruiter en per proef 
 
Elke ruiter kan een onbeperkt aantal paarden starten, zowel bij de 4-,5-,6- en 7-jarige paarden. 
 

4. Wedstrijden 
 
Er worden 8 wedstrijden (manches) georganiseerd.  De wedstrijden vinden plaats tussen 1 juli 
en 23 augustus.  
 

5. Wedstrijdprogramma 
 
De manches van de STX Cyclus Jonge Paarden worden verreden tijdens 4-daagse wedstrijden 
met volgend voorkeur programma: 
 
1ste dag : 4-jarigen 
2de dag : 4- jarigen en 5-jarigen 
3de dag : 5- jarigen en 6-jarigen  
4de dag : 6-jarigen en 7- jarigen 
 
Dit programma wordt op de openingsdag voorafgegaan en eventueel verder aangevuld met 
nationale of Vlaamse (Silver) proeven, dit onder verantwoordelijkheid van de respectievelijke  
Liga’s (Paardensport Vlaanderen of LEWB). 
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6. Inschrijvingen 
 

6.1 Basisinschrijvingen voor 4-, 5-, 6- en 7-jarige paarden 
 
▪ Voor de STX Cyclus Jonge Paarden 2.0 zijn er geen basisinschrijvingen te betalen ! 

 

6.2 Inschrijvingen per proef  
 

Voor elke proef van de STX Cyclus dient men in te schrijven volgens de normale procedure van 
de liga. De inschrijving per proef bedraagt: 
          Online                  Offline 

▪ voor 4- jarige:   € 15,00 + 5 %  20 € 
▪ voor 5- jarige:   € 20,00 + 5 %  25 € 
▪ voor 6- jarige:   € 25,00 + 5 %   30 € 
▪ voor 7- jarige:   € 35,00 + 5 %  40 € 

 
 

7. Hoofdstelnummer 
 
Elke ruiter dient zelf te voorzien in een hoofdstelnummer voor de paarden. Er worden geen 
hoofdstelnummers door de Liga’s voorzien. 
Op de wedstrijdsecretariaten ter plaatse zal steeds een lijst met hoofdstelnummers beschikbaar 
zijn, waar u uw nummer kan raadplegen. 
Er zal eveneens een lijst met hoofdstelnummers gepubliceerd worden op de websites van de 
Liga’s . 
Alle paarden moeten van een hoofdstelnummer worden voorzien!  
Op het wedstrijdsecretariaat ter plaatse zullen steeds een aantal blanco verstelbare 
hoofdstelnummers aangekocht kunnen worden. 
 

8. Startorde 
 
Er zal gestart worden in groepen van 35 combinaties per uur. Dit betekent dat startnummer 1 tot 
en met 35 in het eerste uur starten, 36 t.e.m. 70 in het tweede uur, enz. De startlijst wordt 
gepubliceerd vanaf de woensdag  vóór elke wedstrijd, en eveneens op de wedstrijd zelf. De 
startvolgorde dient strikt nageleefd te worden enkel binnen de groep kan mits toelating van de 
voorzitter van de terreinjury, gewijzigd worden. 
 

9. Startorde goedgekeurde dekhengsten 
 
De 4-, 5- en 6-jarige goedgekeurde dekhengsten zullen gegroepeerd worden op een vooraf 
bepaald tijdstip.  Behalve indien de hengst wordt ingeschreven in het basis gedeelte.  
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10. Controles 
 
Anti - dopingcontroles zullen uitgevoerd worden.   Tevens zal er controle zijn van de microchips. 
 
Uiteraard dienen alle paarden in orde te zijn met de vaccinatieregels maar de doorgedreven 
paspoortcontroles zullen omwille van Coronamaatregelen niet gebeuren.  Steekproeven kunnen 
gebeuren en dus dient men steeds het paspoort met inbegrip van de vaccinaties te kunnen 
voorleggen aan de controle.   
 

11. Optoming 
 
Ook voor de proeven van de STX Cyclus zijn de reglementen en voorzieningen voor de proeven 
van de jonge paarden van toepassing. De nodige toelichting met inbegrip van visuals vindt men 
in de “Handleiding Stewarding”. 
 

12. Pistebouwer 
 
De pistebouwers van de wedstrijden van de STX Cyclus hebben minimaal het hoogste nationale 
niveau. De parcoursbouwers volgen de richtlijnen zoals weergeven in het document “Cyclus 
Presentatie Parcoursbouwers 2020”. 
De leden van de Terreinjury worden aangeduid door de organiserende Liga in samenspraak met 
de inrichter. Voor het niveau van de rechters wordt verwezen naar het Nationaal reglement 
Springen dat van toepassing is. 
 

13.  Proeven 
 

▪ 4- jarige paarden : Barema A zonder herkansing (art.238.1.1) binnen de toegestane 
tijd (minimum 10, maximaal 12 hindernissen). Uitsluiting na de derde ongehoorzaamheid. 

▪ 5- jarige paarden : Barema A zonder herkansing (art.238.1.1) binnen de toegestane 
tijd (minimum 10, maximaal 12 hindernissen). Uitsluiting na de derde ongehoorzaamheid. 

▪ 6- jarige paarden :  Barema A 2 fasen (274.1.5.3) 
▪ 7- jarige paarden : Barema A twee fasen (art 274.1.5.3) of Barema A  met herkansing 

(art. 238.2.2). Onmiddellijke herkansing is niet toegestaan. De herkansing wordt verreden 
na de proef of na de helft. Indien er geen foutloze zijn wordt de klassering gemaakt 
volgens artikel 238.2.1. 
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14. Prijzengeld 
 

▪ 4- jarige paarden: 10€ per foutloze omloop 
▪ 5- jarige paarden: 15€ per foutloze omloop 
▪ 6- jarige paarden: € 1500,00 

✓ te verdelen € 450 - € 375 - € 300 - € 225 - € 150 
✓ Volgprijzen € 20,00 
✓ 1 op 4 van de gestarte combinaties ontvangt prijzengeld. 

▪ 7- jarige paarden: € 2000,00 
✓ Te verdelen: € 600 - €500 - €400 - €300 - €200 
✓ Volgprijzen € 30,00 
✓ 1 op 4 van de gestarte combinaties ontvangt prijzengeld. 

 

15. Erelinten 
 

▪ 4- en 5-jarige paarden: voor paarden die een foutloze omloop hebben afgelegd, kan een 
erelint afgehaald worden op het wedstrijdsecretariaat. 

▪ 6- en 7-jarige paarden: erelinten zijn voorzien voor de eerste 8 paarden.  Voor de 
prijsuitreiking wordt enkel de winnaar in de piste verwacht. 

 

16. Puntentoekenning 
 

▪ 4- en 5- jarige paarden 
foutloze omloop  61 punten 

  1 tem 3 strafpunten  51 punten 
  4 strafpunten   41 punten 
  5 tem 7 strafpunten  31 punten 
  8 strafpunten   21 punten 
  meer dan 8 strafpunten 11 punten 
  uitsluiting of opgave  1 punt 
  

▪ 6- jarige paarden  
Basisomloop   idem 4- en 5- jarige paarden. 

  2de fase of herkansing 
foutloze omloop 20 punten 
1 tem 4 strafpunten 10 punten 
5 strafpunten en meer 0 punten 

  op basis van het eindklassement aan de eerste 20 geklasseerde 
   1ste geklasseerde 20 punten 
   2de geklasseerde 19 punten 
   enz. 
   20ste geklasseerde 1 punt 
 
 
 



arena
YO UR C O A CH  I N  SPO RTS I N SURA N CE

PAARDENSPORT VLAANDEREN
Jozef Hebbelynckstraat 2 - 9820 Merelbeke
www.paardensport.vlaanderen

T +32 (0) 9 245 70 11
F +32 (0) 9 245 70 12
E info@paardensport.vlaanderen

BTW BE0465.222.391
IBAN BE06 4410 6333 8122
BIC KREDBEBB

 
 

 

2020 STX Cyclus Jonge Paarden VERSIE 2.0 

5 

 

▪ 7- jarige paarden 
Basisomloop   idem 4- en 5- jarige paarden. 

  2de fase of herkansing 
foutloze omloop 20 punten 
1 tem 4 strafpunten 10 punten 
5 strafpunten en meer 0 punten 

  op basis van het eindklassement aan de eerste 10 geklasseerde 
   1ste geklasseerde 10 punten 
   2de geklasseerde 9 punten 
   enz. 
   10de geklasseerde 1 punt 
 

17. Eindklassement 
 
Wordt per leeftijdscategorie tot winnaar uitgeroepen van de STX Cyclus, het paard dat, bij 
optelling van de punten van de zes eerste deelnames, het hoogst aantal punten behaalde.  In 
geval van gelijkheid van punten voor de 6- en 7-jarige paarden wordt diegene winnaar die het 
hoogst aantal 1° plaatsen behaalde, daarna volgens de 2° plaatsen, enz…  
Om het klassement van de STX Cyclus te bepalen worden enkel de resultaten van de zes 
eerste wedstrijden waaraan men deelgenomen heeft in aanmerking genomen.  Combinaties 
mogen meer wedstrijden rijden indien ze dat wensen.  
 

18. Inschrijvingen voor 1 proef zonder basisinschrijving 
 
Aangezien er geen basisinschrijvingen zijn, kan iedereen ook gewoon deelnemen aan één, twee 
of meer manches, zoals men zelf verkiest. 
 

19. Kwalificatie voor het BK 
19.1 Kwalificatie voor de manches van het BK via de STX Cyclus 

 
▪ 4-jarigen 

Alle 4-jarigen die 4 foutloze omlopen hebben gereden (tijdens alle wedstrijden).  Er wordt verder 
aangevuld uit het eindklassement van de cyclus tot er 180 (*) paarden van het klassement zijn 
gekwalificeerd voor het Belgisch Kampioenschap.   

▪ 5-jarigen 
Alle 5-jarigen die 4 foutloze omlopen hebben gereden (tijdens alle wedstrijden).  Er wordt verder 
aangevuld uit het eindklassement van de cyclus tot er 180 (*) paarden van het klassement zijn 
gekwalificeerd voor het Belgisch Kampioenschap.   

▪ 6-jarigen 
In elk geval zijn de 180 (*) beste paarden van het klassement gekwalificeerd voor het Belgisch 
Kampioenschap.   

▪ 7-jarigen 
Er is geen kwalificatievereiste voor het BK 7-jarigen.   
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(*) De juiste aantallen kunnen nog bijgestuurd worden afhankelijk van het aantal deelnemers in 
de cyclus en het programma van het BK.  De vermelde aantallen zullen in geen geval verlaagd 
worden, indien gewenst en mogelijk eventueel verhoogd. 

 

19.2 Kwalificatie voor de manches van het BK via de selectiewedstrijd 
 
Voor de 4-, 5-, 6-jarigen wordt er in 2020 geen afzonderlijke open kwalificatiewedstrijd 
georganiseerd die toegang geeft tot het Belgisch Kampioenschap.   
 

19.3 Wildcards 
 
De 3 Belgische stamboeken (WBFSH) krijgen elk 5 wildcards voor elke jaargang voor deelname 
aan het Belgisch Kampioenschap.  De stamboeken bepalen autonoom aan wie ze deze wildcards 
toekennen. 
 

19.4 Via de provinciales 
 
Elke provinciale vereniging (lid Paardensport Vlaanderen of LEWB) krijgt één wildcard per 
leeftijdscategorie (4-, 5-, 6-jarigen).  De provinciale bepaalt autonoom aan wie ze deze wildcard 
toekent maar bij voorkeur gebeurt dat via een kampioenschap of regelmatigheidscriterium.  In 
elk geval dient elke provinciale te voorzien in een sluitend systeem (ook bij de 4-jarigen) om tot 
een objectieve selectie van één paard met aanduiding van reserves te komen. 
 

19.5 Op basis van deelname aan internationale wedstrijden (6-jarigen) 
 

▪ Deze kwalificatie is enkel geldig voor ruiters met een geldige internationale licentie 
J8/J16 

▪ Deze kwalificatie is enkel geldig voor paarden van een stamboek WBFSH en geldig 
geïmmatriculeerd bij KBRSF 

▪ Deze kwalificatie is enkel voor de 10 beste 6-jarigen op basis van de resultaten behaald 
tijdens de periode januari tot 23 augustus. 

▪ De plaatsen worden toegekend op basis van de 6 beste resultaten die op internationale 
wedstrijden behaald zijn, en dan nog enkele in de proeven voorbehouden voor 6-jarigen, 
en enkel de zogenaamde “finale”proeven of Grote Prijs. 

▪ De ruiters/eigenaars zijn zelf hiervoor verantwoordelijk en dienen uiterlijk op 24 
augustus het overzicht van deze resultaten door te geven aan de verantwoordelijke 
cyclus van de liga. 

▪ Op basis van deze resultaten wordt een puntentelling georganiseerd 
Basisomloop 

foutloze omloop  61 punten 
   1 tem 3 strafpunten  51 punten 
   4 strafpunten   41 punten 
   5 tem 7 strafpunten  31 punten 
   8 strafpunten   21 punten 
   meer dan 8 strafpunten 11 punten 
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   uitsluiting of opgave  1 punt 
2de fase of herkansing 

foutloze omloop  20 punten 
1 tem 4 strafpunten  10 punten 
5 strafpunten en meer  0 punten 

▪ In geval van een ex aequo wordt er rekening gehouden met het aantal eerste plaatsen, 
tweede plaatsen .. 

 

20. Officiële Selectie voor het WK (5-, 6- en 7-jarigen) 
 

▪ Op basis van de STX Cyclus Jonge Paarden 
o De eerste drie paarden per jaargang (ingeschreven in één van de drie Belgische 

stamboeken) 
▪ Op basis van het Belgisch Kampioenschap 

o De eerste drie paarden per jaargang (ingeschreven in één van de drie Belgische 
stamboeken) 

▪ Waar mogelijk en in overleg met het organiserend comité worden er bijkomende 
wildcards voorzien op basis van prestaties in BK en/of STX Cyclus. 

 
21. Beslissingen 

 

Elk onvoorzien geval zal soeverein beslecht worden door de Nationale Springcommissie.  Door 
hun inschrijving aanvaarden de eigenaars en ruiters van de ingeschreven paarden  het  reglement 
van de STX Cyclus Jonge Paarden. 
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