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ALGEMEEN REGLEMENT JUMPING 
Bijlage 6 –  Criterium 4-jarige paarden 

in samenwerking met PAVO,  
Hengstenhouderij Joris De Brabander, T&L, Van De Heffinck &  De Breemeersen 

 
Editie 2020 dd 13/06/2020 

 
 

1. Deelname 
1.1. Open voor paarden van de desbetreffende leeftijdscategorie, geïmmatriculeerd en identificeerbaar 

door een chip. 

1.2. Onbeperkt aantal paarden per proef. 
1.3. Ruiters met minimaal licentie J03 

 
2. Omlopen 

2.1. 4-jarigen : Barema A binnen de toegestane tijd (art 238.1.1.) 

 
3. Hoogtes van de hindernissen en moeilijkheidsgraad proeven jonge paarden 

 

 4-jarigen 

  

juli 85cm (max 90cm) 

(1e helft)  Dubbel toegelaten 

  bidet aangewezen 

  grondbalken ! 

  

Juli 90cm (max 95cm) 

(2e helft)  Dubbel toegelaten 

  bidet aangewezen 

  grondbalken ! 

  

Augustus 95cm (max 1m00) 

 (1e helft) Dubbel toegelaten 

  bidet verplicht 

  rivier facultatief 

  

Augustus 1m00 (max 1m05) 

(2e helft)  dubbel toegelaten 

  
Driesprong aangewezen 

bidet verplicht 

  rivier facultatief 

  
(*) Hoogte voor het kampioenschap : zie reglement 2020-JU-04-KAMP-jonge paarden 

 
4. Inschrijvingsgelden 

4.1. 4-jarigen : 13 euro (eventueel verhoogd met pisterecht) 
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5. Prijzengelden 

5.1. 4-jarigen : 10 euro voor alle foutlozen 

 
6. Regelmatigheidscriterium Jonge Paarden  

 
6.1. In de verschillende proeven voor 4-jarige paarden worden punten toegekend volgens volgende 

telling (punten worden toegekend aan de paarden). 

• foutloze omloop  : 61 punten 

• 1-3 strafpunten  : 51 punten 

• 4 strafpunten  : 41 punten 

• 5-7 strafpunten  : 31 punten 

• 8 strafpunten  : 21 punten 

• meer dan 8 strafpunten : 11 punten 

• uitsluiting of opgave  : 1 punt 
 

6.2. Om de einduitslag van het criterium te bepalen, worden  alle resultaten van de 7 manches in 

aanmerking genomen.  Een paard moet minimaal aan 3 manches hebben deelgenomen om in 
aanmerking te komen voor het eindklassement van dit criterium.   De prijsuitreiking gebeurt tijdens 

het kampioenschap jonge paarden (de basisomloop van het kampioenschap is tevens de laatste 
manche van het criterium). 

 
6.3. Criterium  4-jarigen in samenwerking met PAVO 

 

6.3.1. Voor het eindresultaat worden door PAVO waardebons en naturaprijzen geschonken voor een totale 
waarde van 600 Euro. 

6.3.2. Er wordt een geldprijzenpot van  €550 verdeeld onder de top 9 (€125-€100-€75-€50-€40-€40-€40-
€40-€40) dankzij Hengstenhouderij Joris De Brabander, T&L, Van De Heffinck & Stoeterij De 

Breemeersen 

 
6.4. Er is in 2020 geen criterium voor de reeks van de 5 & 6-jarige paarden 

 
7. Algemene reglementering 

 

Voor de algemene reglementeringen aangaande wedstrijden voor jonge paarden verwijzen we naar de 
reglementering Nationale Cyclus Jonge Paarden en de Nationale Reglementen, ook wat optoming en 

dergelijke betreft. 
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