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Bijlage 4 – Kampioenschap jonge paarden 
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1. Deelname 
1.1. Ruiters :  Enkel voor ruiters met een HROV licentie (minimaal 03) 

Ruiters met een andere licentie kunnen deelnemen maar komen niet in 
aanmerking voor het kampioenschap en rijden ook geen barrage. Indien zij 

foutloos zijn in de basisomloop  krijgen zij 10€ prijzengeld. 
1.2. Paarden : 

1.2.1. 4- en 5-jarigen : Geen beperkingen 

1.2.2. 6-jarigen :  Geen beperkingen 
1.2.3. Alle paarden moeten geldig geimmatriculeerd zijn en identificeerbaar met een microchip 

1.2.4. Onbeperkt aantal paarden per ruiter in het kampioenschap 
 

2. Proeven 

2.1. 4-jarigen :  Barema A binnen de tijd met barrage binnen de tijd (238.1.1) 
2.2. 5-jarigen :  Barema A binnen de tijd met barrage op tijd (238.1.2.) 

2.3. 6-jarigen :  Barema A met barrage op tijd (238.2.2.) 
 

3. Hoogtes 

3.1. 4-jarigen :  1m05 - max 1m10 (barrage 1m10) 
3.2. 5-jarigen :  1m10 - max 1m15 (barrage 1m15) 

3.3. 6-jarigen :  1m20 - max 1m25 (barrage 1m25) 
 

4. Snelheid 
Alle kampioenschapsproeven worden verreden aan een snelheid van 350 meter per minuut 

 

5. Inschrijvingsgeld 
5.1. 4-jarigen :  13 euro (eventueel aangevuld met pisterecht) 

5.2. 5-jarigen :  13 euro (eventueel aangevuld met pisterecht) 
5.3. 6-jarigen :  15 euro (eventueel aangevuld met pisterecht) 

 

6. Prijzengeld 
 

4j 50€ voor alle elites 

5j 125 100 75 50 40 25 25 25 25 25 

6j 175 125 100 75 50 40 40 40 40 40 

bij de 5 & 6-jarige paarden : klassement volgens 1 op 4 starters 

 
7. Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden 

7.1. De provinciale kampioenen bij de 4-, 5- en 6-jarigen krijgen een wildcard voor het Belgisch 
Kampioenschap Jonge Paarden 

7.2. Indien een paard reeds geselecteerd is voor het Belgisch Kampioenschap, wordt de volgende uit het 
kampioenschap geselecteerd. 

7.3. 4-jarige paarden : In geval van ex aequo zal er gekeken worden naar de resultaten van het 

regelmatigheidscriterium HROV om de winnaar van de wildcard te bepalen 
7.4. 4-jarige paarden : In geval er bij de foutloze in de basisomloop geen enkel paard is dat 

deelgenomen heeft aan het criterium zal de barrage van het kampioenschap op ideale tijd verreden 
worden voor de toekenning van de wildcard. In elk geval blijven alle foutloze in de barrage elite 

HROV. 
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8. Algemene reglementering jonge paarden 

 

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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