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1. Deelname 

1.1. Dit criterium staat open voor HROV ruiters met een licentie 02 of 03. 

1.2. De paarden dienen in de proeven 80cm en 90cm enkel geregistreerd te zijn bij KBRSF, niet 
geimmatriculeerd. De paarden in de proef 1m dienen wel geïmmatriculeerd te zijn bij de KBRSF. 

 
2. Proeven 

2.1. 80cm :  Barema A ideale tijd 

2.2. 90cm :  Barema A 2 fasen (274.1.5.3) 
2.3. 1m00 :   kan gereden worden volgens verschillende Barema’s  

 
3. Puntentelling 

3.1. In de manches worden volgende punten per combinatie toegekend volgens het klassement 
Eerste :  42 

Tweede :  39 

Derde :  37 
Vierde :   35 

Enz ….. 
Een combinatie die de proef uitgereden heeft krijgt minimaal 3 punten 

Combinaties welke uitgesloten werden of opgegeven hebben krijgen 1 punt 

 
3.2. Alleen aan de combinaties die in aanmerking komen voor dit criterium worden punten toegekend 

(HROV ruiters met licentie 02 of 03) en dit met hun beste resultaat in deze proef.   
 

3.3. In geval van ex-aequo krijgen deze ex-aequo’s de punten van de behaalde plaats. 

 
3.4. De 19 beste resultaten van de 32 manches worden in rekening gebracht bij aanvang van de 

finale. 
 

3.5. In de finale worden dubbele punten toegekend. 
 

3.6. In geval van ex-aequo in het eindklassement is het behaalde resultaat in de finale prioritair. 

 
3.7. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men verplicht deelgenomen 

hebben aan de finaleproef alsook aan 9 manches. 
 

4. Prijzen 

 
4.1 Horse2Me schenkt in elke manche een mooie naturaprijs + waardebon 15€ aan de overwinnaar van 

de proef. 
 

4.2 In het eindklassement na de finale worden waardebons van 50€ geschonken door Horse2Me aan 
de TOP 3 alsook een deken Horse2Me aan de eindwinnaar + een onderlegger aan de 2e . 

 

Bovendien schenkt HROV extra prijzengeld aan de TOP 5 volgens onderstaande verdeling. 
 

HOOGTE 1ste 2de 3de 4de 5de 

80cm 60 50 40 30 20 

90cm 80 60 50 40 30 

1m00 100 80 60 50 40 
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