Interprovinciaal Kampioenschap 2020

1. Teams
Elke Vlaamse provinciale vaardigt 1 ploeg van 4 ruiters af voor het Vlaams Interprovinciaal
OUTDOOR kampioenschap. De wedstrijd wordt verreden volgens de algemene principes van een
landenprijs, met onderstaande specifieke bepalingen voor uitslagen en soort proeven.

2. Ruiters
Het Vlaams Interprovinciaal OUTDOOR kampioenschap staat open voor ruiters met een
maximum J16 licentie.
Ruiters met een J16 mogen met paarden rijden die maximaal €1750 prijzengeld verdiend hebben
op niet-provinciale wedstrijden tijdens de periode van 1 jaar tot de maand voor de sluitingsdatum
van de wedstrijd (bv: 01/07/2019 t.e.m. 01/07/2020).

3. Aard van de proef
Aard van de proef van het Vlaams Interprovinciaal OUTDOOR kampioenschap (273.3.4.2):
▪
▪
▪

▪
▪

Barema A 2 omlopen – HOC
1e omloop ZC
2e omloop OC: startvolgorde van de teams in de tweede omloop zal in omgekeerde
volgorde zijn van het totaal aantal strafpunten in de eerste omloop van de 3 bestel
deelnemers van elk team. In geval van gelijkheid van strafpunten zullen de teams de
startvolgorde van de eerste omloop behouden. De deelnemers in elk team starten in
dezelfde volgorde als in de eerste omloop.
Herkansing OC: in geval van gelijkheid van strafpunten over beide omlopen (enkel voor
de 1e plaats) zal er een herkansing zijn waaraan alle leden van de ploeg deelnemen.
Klassement: de uitslag in deze herkansing wordt bekomen door de strafpunten van de
drie beste combinaties samen te tellen, maar in geval van gelijkheid van strafpunten, zal
de tijd van deze drie beste combinaties samengeteld worden om te beslissen welk team
gewonnen heeft. Teams met gelijk aantal strafpunten voor de andere plaatsen worden
geplaatst volgens de tijd van de drie beste combinaties in de tweede omloop.

4. Proefhoogte
Het parcours wordt gereden op een hoogte van 1m25.

5. Inschrijving
Inschrijving per ploeg: €50
Het inschrijvingsgeld is te betalen via overschrijving aan de organiserende provinciale.
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6. Organisatie
Het Vlaams Interprovinciaal OUTDOOR kampioenschap wordt volgens een beurtrol, door
lottrekking bepaald, georganiseerd.
▪
▪
▪
▪
▪

2020: WVUR
2021: HGVBB
2022: HROV
2023: KR
2024: VOR

7. Prijzengeld
Er wordt €1500 prijzengeld voorzien door springcommissie Paardensport Vlaanderen te
verdelen als volgt:
▪
▪
▪
▪
▪

Voor de winnaars: €500 voor de ploeg
Voor de 2e plaats: €400 voor de ploeg
Voor de 3e plaats: €300 voor de ploeg
Voor de 4e plaats: €200 voor de ploeg
Voor de 5e plaats: €100 voor de ploeg
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Paardensport Vlaanderen is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de prijzengelden.

8. Steun
Er wordt €2500 extra steun voorzien door de springcommissie Paardensport Vlaanderen aan
de organiserende provinciale van het Vlaams Interprovinciaal OUTDOOR kampioenschap.
De organiserende provinciale maakt hiervoor een factuur op aan Paardensport Vlaanderen.

9. Bekers
Bekers voor de podiumplaatsen en aandenkens voor alle deelnemers zijn te voorzien door de
organiserende provinciale.

10. Beslissingen
Elk onvoorzien geval zal soeverein beslecht worden door de springcommissie Paardensport
Vlaanderen in overleg met de Vlaamse provinciales.
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