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1 Toepassingsgebied 
Niet alle gevallen kunnen worden voorzien in dit reglement.  
 
DIT REGLEMENT IS EEN UITBREIDING VAN het Paardensport Vlaanderen dressuurreglement, 
bijgevolg moet dit samen bekeken worden. 
 
Ingeval van onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden, behoort de terreinjury een 
beslissing te nemen in een sportieve geest die zo nauw mogelijk aansluit met de geest van dit 
reglement, het Nationaal Dressuurreglement, het Algemeen KBRSF reglement en de FEI 
reglementen. 
In ieder geval moeten alle artikelen uit het reglement over de finale van het criterium, tot nader 
order op Vlaanderens Kerstjumping Mechelen gevolgd worden. 

2 Algemeenheden 
2.1 Algemeen 

➢ Het criterium bestaat uit 3 selectiewedstrijden plus de finale (waarvan 2 verplicht zijn), 
welke in competitieverband worden verreden onder de auspiciën van Paardensport 
Vlaanderen. Het Paardensport Vlaanderen dressuurreglementen is voor Paardensport 
Vlaanderen ruiters van toepassing. 

➢ Afwijkingen van het reglement zijn alleen mogelijk met toestemming van de 
Paardensport Vlaanderen Dressuurcommissie in zaken waarin niet wordt voorzien 
beslissen deze. 

2.2 Deelnemingsvoorwaarden 
➢ Zijn startgerechtigd: ruiters met Paardensport Vlaanderen-licentie 02 (voor Niveau 1) 

en 03.  
De combinaties mogen de 30 punten tijdens het lopende jaar overschrijden, maar de 
combinaties op niveau 3 mogen de 30 punten niet overschreden hebben in vorige jaren 
(in deze situatie kan de combinatie niet meerijden). 

➢ Enkel ruiters die een paard voorstellen kunnen starten binnen het criterium. De ruiter 
kan starten in het criterium vanaf het jaar waarin deze 12 jaar wordt en maximum het 
jaar waarin deze 21 jaar wordt. Voor niveau 3 worden ruiters toegelaten tem het jaar 
waarin deze 25 jaar worden.  

➢ De inschrijving tot deelname aan de selectiewedstrijden gebeurt via Paardensport 
Vlaanderen. Er kan online ingeschreven worden via Equibel of offline via 
dressuur@paardensport.vlaanderen. In beide gevallen moet de sluitingsdatum 
gerespecteerd worden.  

➢ Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door Paardensport Vlaanderen.  
De inleg voor een selectiewedstrijd bedraagt:   
Online inschrijving: € 15 + 5% (transactiekosten) 
Offline inschrijving: € 20 (€ 15 + € 5 adm. kosten) 
De inleg voor de finaleproef bedraagt eveneens:  
Online inschrijving: € 15 + 5% (transactiekosten) 
Offline inschrijving: € 20 (€ 15 + € 5 adm. kosten) 

➢ Elke sporter mag maximaal met 2 paarden deelnemen per niveau. 
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➢ Er worden geen handicappunten toegekend op de wedstrijden binnen het criterium. Een 
sporter moet echter wel starten in het niveau waarin deze de beschermde periode (15/03 
tem 15/10) heeft afgesloten. Een ruiter kan er wel voor kiezen om in een hoger niveau te 
starten. Lager starten dan het niveau binnen de beschermde periode is niet toegelaten.  

2.3 Normen 
De Paardensport Vlaanderen dressuurcommissie bepaalt de locaties van de 
selectiewedstrijden en de finale.  
Eventuele kandidaat organisatoren stellen hun kandidatuur aan Paardensport Vlaanderen. 

➢ De wedstrijdlocatie zal voorzien zijn van voldoende wedstrijdpistes en voldoende ruimte 
om los te rijden dit in verhouding van het aantal deelnemers, zodat de wedstrijd op een 
behoorlijk uur kan beginnen en eindigen.  

➢ De bodem van alle pistes moet voldoende kwalitatief zijn.  
➢ De jury’s worden gekozen in samenspraak met de Paardensport Vlaanderen 

dressuurcommissie: 
- minimum 1 jurylid per proef bij de selectiewedstrijden 
- minimum 2 juryleden per proef in de finale 

2.4 Proeven 
➢ Alle proeven binnen de selectiewedstrijden worden verreden op een ring van 20m x 40m 

voor niveau 1 en 20m x 60m voor niveau 2 en 3.  
Ruiters kunnen ervoor kiezen om als voorbereidende proef de handicapproef van hun 
niveau te starten, maar enkel de kür wordt opgenomen in de ranking voor het criterium.  
Niveau 1: KUR (editie 2016) 
Niveau 2: KUR (editie 2016) 
Niveau 3: KUR (paarden) (editie 2016) 

➢ Alle proeven binnen de finale worden verreden op een ring van 20m x 40m voor niveau 1 
en 20m x 60m voor niveau 2 en 3. 
Niveau 1: KUR (editie 2016) 
Niveau 2: KUR (editie 2016) 
Niveau 3: KUR (paarden) (editie 2016) 

➢ De protocollen zijn terug te vinden in bijlage van het reglement.  
Bij een kür op muziek moet een ruiter er rekening mee houden dat de combinatie 
maximaal 45” heeft na het belsignaal om met de hand een teken te geven voor het 
starten van de muziek. Na dit teken heeft de ruiter nog 20” om de proef te starten. De 
tijd van de kür zelf begint bij de begingroet en eindigt bij de eindgroet. De maximum tijd 
staat vermeld op het protocol. 

2.5 Puntentelling ranking selectiewedstrijden 
➢ De puntentelling voor de selectieproeven is gebaseerd op de rangschikking van de kür in 

het niveau van de combinatie.  
➢ Puntentelling:  

1e plaats  = 20 punten    9 e plaats  = 8 punten  
  2 e plaats  = 18 punten   10 e plaats  = 7 punten 
  3 e plaats  = 16 punten   11 e plaats  = 6 punten 
  4 e plaats  = 14 punten   12 e plaats  = 5 punten 
  5 e plaats  = 12 punten   13 e plaats  = 4 punten 
  6 e plaats  = 11 punten   14 e plaats  = 3 punten 
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  7 e plaats  = 10 punten   15 e plaats  = 2 punten 
  8 e plaats  = 9 punten   16e plaats ev. = 1 punt 

➢ De eindranking van de selectiewedstrijden wordt gevormd door de 2 beste punten 
behaald in zijn/haar hoogste niveau binnen de selectiewedstrijden. Bij een gelijke 
puntenstand is de uitslag van de punten op de laatst behaalde wedstrijd van de 
combinaties in kwestie doorslaggevend. Bij een nog eventuele gelijkstand is het hoogste 
globale artistiek puntencijfer van de laatst gereden kür van de combinaties in kwestie 
doorslaggevend.  

➢ Een ruiter kan met 2 paarden starten binnen een niveau. In de eindranking van de 
selectiewedstrijden wordt enkel de beste combinatie in rekening genomen. Een ruiter 
kan er zelf voor kiezen om met de andere combinatie opgenomen te worden in de 
eindranking. Dit dient ten laatste 1 dag na de laatste selectiewedstrijd gemeld te worden 
aan Paardensport Vlaanderen via dressuur@paardensport.vlaanderen.  

2.6 Prijzen 
➢ Prijzen bij de inrijproeven 

o Er worden geen (geld)prijzen voorzien voor de inrijproeven 
o Erelinten (1 op 4 starters) 

➢ Prijzen bij de selectieproeven (kür op muziek op selectiewedstrijden):  
o Er worden geen geldprijzen voorzien voor deze proeven 
o Beker aan de winnaar 
o Erelinten (1 op 4 starters) 
o Naturaprijzen aan top 3 van iedere niveau 

➢ Prijzen bij de eindranking van de selectiewedstrijden: 
o 1e 2 combinaties per niveau krijgen een ticket voor de finale 
o 1e 2 combinaties ontvangen een zadeldoek van Paardensport Vlaanderen. 

Hiermee moet gestart worden binnen de finaleproef.  
➢ Prijzen bij de eindranking op de finale:  

o Er worden geen geldprijzen voorzien 
o Iedere deelnemer aan de finale heeft recht op naturaprijzen 
o Erelinten (1op 4 starters) en beker aan de overwinnaar per niveau 

3 Finale 

3.1 Algemeen 
➢ De finale van het criterium gaat in 2022 door op Vlaanderens Kerstjumping Mechelen.  
➢ Mogen deelnemen aan de finale:. De 1e 2 combinaties op de eindranking van ieder niveau 

worden afgevaardigd naar de finale. In geval één van deze combinaties niet start, wordt 
de volgende in de ranking gecontacteerd.  

➢ Een ruiter mag, verspreid over niveau 1, 2 en 3, maximaal 1 keer starten in de finale. Indien 
deze ruiter meerdere keren zou geselecteerd zijn, moet deze onmiddellijk na opmaak van 
de eindranking via dressuur@paardensport.vlaanderen kenbaar maken met welk paard 
deze zal starten in de finale.  

mailto:dressuur@paardensport.vlaanderen
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➢ De 2 Paardensport Vlaanderen ruiters binnen ieder niveau rijden de kür op muziek 
(protocol editie 2016) en nemen het op tegen 2 LRV-ruiters en 2 LEWB-ruiters.  

➢ In de ranking van de finale wordt er geen rekening gehouden met behaalde punten op de 
selectiewedstrijden. De ranking van de finale wordt opgemaakt op basis van de behaalde 
percentages in de finaleproef.  

➢ Wat de muziek voor de kür betreft: de deelnemers zijn verantwoordelijk voor de opname-  
kwaliteit van hun CD, liefst 1 origineel en 1 kopie en 1 exemplaar op USB-stick) in geval dat 
het origineel is beschadigd.  

3.2 Reglementen finale 
➢ Zie specifiek reglement voor de finale.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 


