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Criterium DIERENVOEDERS T SPOORKE 
 
 

1. Proeven en deelname 

- 90cm & 1m : dit criterium staat open voor HROV ruiters met een licentie 02 of 03. De paarden 

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

 
- 1m10 (uitzonderlijk 1m05)  : Open voor HROV ruiters met licentie 03 & 08. De paarden dienen wel 

geïmmatriculeerd te zijn. 
 

- Het klassement van de proef wordt opgemaakt volgens het behaalde resultaat in deze proef, maar 

voor het criterium worden alleen punten toegekend aan de ruiters met de licenties zoals hierboven 
vermeld (bv: beste ruiter met licentie 02/03 of 03/08 behaalde in deze proef een 5° plaats in de 

eindrangschikking, deze krijgt punten toegekend als 1° geklasseerde van de ruiters met licentie 
02/03 of 03/08, de tweede best geklasseerde met bv. een 8° plaats in de eindrangschikking krijgt 

dus de punten  als 2° geklasseerde, enz..) 

 
2. Wedstrijden 

- 25-26/07/2020  QC Stables 
- 1-2/8/2020  Halkin Stables 

- 6/9/2020  Stal Baukeland 
- 20/9/2020  Stal Baukeland FINALE 

   

 
3. Puntentelling 

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

Tweede :  39 

Derde :  38 
Vierde :   37 

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

Combinaties welke uitgesloten werden of opgegeven hebben krijgen 1 punt 
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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 met de toegestane licentie 
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 het eindklassement worden alle manches + de finale in rekening gebracht. In de finale worden 
dubbele punten toegekend. De ruiter met het meest aantal punten is eindwinnaar van het klassement. In 

geval van ex-aequo  voor de TOP 3 is het resultaat van de finale doorslaggevend. Indien dan eventueel nog 
ex-aequo wordt het klassement bepaald door het aantal overwinningen. Om in aanmerking te komen voor 

het eindklassement dient men deel te nemen aan de finaleproef. 
 

4. Prijzen 

 
 

1.1. In elke manche (behalve finaleproef) schenkt Dierenvoeders ’t Spoorke : 
 

1e  1 zak vital mix 

2e   waardebon van 10 € 
3e  1 pot paardensnoepjes 

 
1.2. In het eindklassement schenkt Dierenvoeders ’t Spoorke : 

 

1e  Waardebon 60€ 
 2e  2 zak Vital Mix 

 3e 1 zak Vital Mix 
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