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   ALGEMEEN REGLEMENT JUMPING 
Bijlage 14 – Regelmatigheidscriterium 1m10 

   Editie 2019 dd 01/03/2019 
in samenwerking met HIPPOSTORE /QHP 

 
1. Deelname 

1.1 Open voor HROV ruiters met licentie 03 & 08 

 
1.2 De proeven staan open voor ruiters met licentie 03 tem 016. Het klassement van de proef wordt 

opgemaakt volgens het behaalde resultaat in deze proef.  Aan de ruiters met licentie 03 & 08 worden wel 
punten toegekend volgens hun resultaat van de ruiters met deze licentie (bv: beste ruiter met licentie 03/08 

behaalde in deze proef een 5° plaats in de eindrangschikking, deze krijgt punten toegekend als 1° 

geklasseerde van de ruiters met licentie 03/08, de tweede best geklasseerde met bv. een 8° plaats in de 
eindrangschikking krijgt dus de punten  als 2° geklasseerde, enz..) 

 
2. Proeven 

Proeven worden in principe verreden volgens Barema A 2 fasen (274.1.5.3)  Barema C (239), Barema A op 
chrono (238.2.1), Progressief op chrono (269) zijn eventueel ook toegelaten. 

 

3. Puntentelling 
3.1. In de manches worden volgende punten per ruiter toegekend volgens het klassement ruiters  

Eerste ruiter met licentie 03/08   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. Op basis van de volledige uitslag van de proef worden aan alle combinaties punten toegekend zoals 
hierboven beschreven.  Echter in de tussenstand worden enkel de HROV ruiters opgenomen 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. Voor tussenstand en eindklassement worden de ruiters gerangschikt door optelling van de punten 

welke zij behaalden in de verschillende kwalificaties 
 

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

3.6. In de finale worden dubbele punten toegekend. 

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

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

hebben aan de finaleproef alsook aan 9 manches. 
 

4. Prijzen 

 
4.1 QHP schenkt in elke manche van het criterium + in het eindklassement een deken aan de winnaar. 

 
4.2 In het  eindklassement na de finale worden waardebons geschonken door HippoStore aan de TOP 5. 
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Bovendien schenkt HROV extra prijzengeld aan de TOP 5 volgens onderstaande verdeling. 

 
 

 1ste 2de 3de 4de 5de 

GELD 125 100 75 50 25 

WAARDEBONS 150 125 100 75 50 

TOTAAL 275 225 175 125 75 
 

Bijkomend zal, op het einde van het seizoen, HROV een lijst opmaken van alle HROV ruiters die deel 
genomen hebben aan de HippoStore-Cup. Een onschuldige hand zal uit deze lijst een winnaar halen die een 

speciale prijs mag komen afhalen in de winkel van HippoStore en geschonken door QHP. 
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