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ALGEMEEN REGLEMENT JUMPING 
Bijlage 3 – Kampioenschap amazones 

Editie 2022 dd 01/04/2022 
 
 

art 1.  Deelname 
 

1.1. De amazone is lid HROV (licentie 03 tot en met 16)  

1.2. Ruiters met een J16 mogen met paarden rijden die maximaal 1750 euro prijzengeld verdiend hebben op 
niet-provinciale wedstrijden. Voor het kampioenschap amazones telt de periode 20/04/2021 – 

20/04/2022 
1.3. Elke amazone mag maximaal twee paarden in de schifting rijden. 

 
art 2. Proeven 

 

2.1.1. Proef 1:   Barema A parcours, gejureerd zoals een Barema C (artikel 239 en 263). 
2.1.2.  Proef 2 of kleine finale : Barema A 2 fasen (art 274.1.5.3) 

2.2.3.  Proef 3/Finale:  Barema A 2 manches zonder chrono (art 273.3.2.) 
➔ De tweede manche is een verkorte omloop 

➔ Eventuele barrage voor de podiumplaatsen van het kampioenschap. 

 

2.2.4. In de eerste proef starten de deelnemers volgens lottrekking, in de finaleproef omgedraaide 
startvolgorde van de tussenstand voor het kampioenschap.  Dit is ook het geval voor de tweede omloop van 

de finale.  In geval van gelijkheid van punten blijft de volgorde, zoals die bepaald werd door lottrekking voor 

de eerste proef, behouden. De niet-geselecteerden voor de finale, rijden een kleine finale 
 

art 3.  Hindernissen 
3.1.1.  Proef 1    Hoogte max 1m15 

3.1.2. Proef 2 of kleine finale  Hoogte max 1m15 

3.1.3.  Proef 3 of finale   Hoogte max 1m20 
 

art 4.  Tempo 
Alle proeven voor het kampioenschap aan 350 meter per minuut 

 
art 5.  Finale 

5.1.  Elke amazone kan één paard starten in de finaleproef, op voorwaarde dat zij niet uitgesloten werden 

of opgegeven hebben in de eerste proef. 
De 16 beste combinaties na optelling van de punten in de eerste proef en de strafpunten behaald in de 1e 

manche van de finale, komen terug voor de 2e manche van de finale. 
 

5.2.  Wanneer voor eenzelfde amazone twee paarden in aanmerking komen voor de finale, dan moet zij, 

ten minste één uur voor de finale het paard aanwijzen dat zij zal rijden.  Dit paard moet echter aan de 
eerste proef hebben deelgenomen en ze beëindigd hebben. 

 
5.3.  Een paard dat start in selectieproef, de finale of de kleine finale, kan die dag 1 andere proef rijden. 

 

5.4. Paarden/Ruiters die niet geselecteerd werden voor de finaleproef kunnen starten in de “kleine finale” 
of in een andere lagere proef.  In deze kleine finale worden de resultaten van de eerste manche niet meer in 

aanmerking genomen.  De startvolgorde is volgens lottrekking. 
 

art 6.  Geldprijzen 
 

Er worden enkel geldprijzen uitbetaald in de finale, volgens het eindklassement waarbij enkel de gestarte 

combinaties in de tweede omloop van de finale in aanmerking komen voor prijzengeld.   
 €125-€100-€90-€75-€60-€45 (voor alle gestarte deelnemers in de tweede omloop van de finale) 
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art 7.  Inschrijvingen 
 

7.1.  Forfait van € 36,00 per paard (eventueel verhoogd met pisterecht) 
7.2.  Dit inschrijvingsgeld geeft voor de amazones startrecht in de schiftingsproef en de finale of de 

schiftingsproef en de kleine finale. 
 

 

art 8.  Puntentelling voor de kampioenentitel 
 

Proef 1 : De resultaten bekomen door elke amazone zullen omgezet worden in punten door de tijd van elke 
amazone met 0.5 te vermenigvuldigen; de bekomen score moet worden naar boven of beneden afgerond 

naar de tweede decimaal. De tweede decimaal zal naar boven afgerond worden vanaf .005 en naar beneden 

vanaf .004.  
De amazone met het laagste aantal punten na deze omzetting zal 0 strafpunten krijgen, de anderen krijgen 

het aantal strafpunten afgeleid van het verschil tussen elk van hun en de leidende amazone.  
Bij uitsluiting van een amazone of wanneer deze haar omloop om één of andere reden niet afmaakt, zal zij 

hetzelfde aantal strafpunten krijgen dan de zwaarst bestrafte amazone plus 20. Wanneer de amazone in 
kwestie het hoogst aantal strafpunten toegewezen krijgt vooraleer haar uitsluiting of opgave zullen 20 

strafpunten aan haar score toegevoegd worden.  

Het toevoegen van de 20 strafpunten gebeurt nadat de tijdsverschillen zijn omgezet in strafpunten. 
 

Proef 3 : Finale (Barema A in twee manches) 
De door de combinatie bekomen strafpunten in het totaal na de 2 manches worden opgeteld bij de behaalde 

punten na de eerste proef voor Kampioenschap Amazones. 

 
Goud , Zilver en Brons 

De combinaties worden gerangschikt volgens hun totaal aantal punten. De combinatie met het minste aantal 
strafpunten wordt Kampioen HROV en zo verder voor zilver en brons. In geval van ex-aequo in punten voor 

één der medailles wordt een barrage op chrono verreden over een verkort parcours van de finaleproef.  

Vanaf de plaatsen na de eventuele barrages worden desgevallend de combinaties met hetzelfde aantal 
punten ex aequo geklasseerd. 
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