
Nevenklassementen 2017 

   Hippo-Revue Cup 

• Katershoeve 15 april 2017 

• HC Massenhoven 6 mei 2017 

• Horse Hotel Wouwerse Velden 29 juli 

• Stal Rollebeek Boechout 12 augustus 2017 

Puntentelling HIPPO REVUE CUP 

1. In 2017 wordt de 6e editie van het provinciaal regelmatigheidscriterium “Hippo Revue Cup” 

verreden. Dit is voor jumpingruiters en wordt verreden op een hoogte van 1m-1m05. Het 

criterium bestaat uit kwalificatiewedstrijden.  

2. Iedere provinciale groepering duidt 4 wedstrijden aan waarvan de belangrijkste proef 1m1m05 

meetelt voor deze cup. Deze proeven worden beschouwd als de kwalificatieproeven.  

3. Op basis van de einduitslag van deze proeven krijgen de ruiters punten toegekend op basis van 

volgende formule :  

a. 1ste plaats = 42 punten  

b. 2de plaats = 37 punten  

c. 3de plaats = 35 punten  

d. 4de plaats = 33 punten  

e. enz ...  

f. elke gestarte combinatie die de proef uitgereden heeft krijgt minimaal 3 punten  

g. combinaties die opgegeven hebben of uitgesloten werden krijgen 1 punt.  

4. In eerste instantie wordt op basis van de uitslag aan elke combinatie punten toegekend 

volgens het hierboven vermelde principe. In de tussenstand van de provinciale groepering 

worden enkel de punten toegekend aan ruiters die aangesloten zijn bij de organiserende 

provinciale groepering en enkel het beste resultaat van de ruiter komt in aanmerking.   

5. De provinciale is verantwoordelijk voor de opstelling van het tussen- en eindklassement.  

6. De provinciale groeperingen zijn verantwoordelijk voor de publiciteit van de partner op  de 

kwalificatiewedstrijden.  

7. In geval van ex aequo in de proef krijgen de ex aequo’ s de punten van de plaats.  

8. Om te komen tot een tussenstand en eindklassement worden de ruiters gerangschikt door de 

punten die ze behaald hebben tijdens de verschillende kwalificaties op te tellen. In geval van ex 

aequo in het eindklassement is het resultaat behaald tijdens de laatste kwalificatieproef 

doorslaggevend (indien een ruiter niet heeft deelgenomen aan deze proef dan komt dit overeen 

met “geen resultaat” = andere ruiter staat boven hem/haar). Indien er nadien nog een ex-aequo 

zou zijn dan is het aantal deelgenomen wedstrijden doorslaggevend, gevolgd door het resultaat 

op de voorlaatste wedstrijd (volgens bovenstaand principe). 9. Per provinciale groepering wordt 

een eindklassement opgesteld.  



   Cavalor Cup 

• Dena Stables Turnhout 28 mei 2017 

• Katershoeve 18 juni 2017 

• Azelhof 27 augustus 2017 

• Jumping Zellaar 3 september 2017 

Puntentelling 

1. In 2017 wordt de 9e editie van het provinciaal regelmatigheidscriterium “de Cavalor Cup 

Jumping” verreden. Dit is voor ruiters in de discipline jumping en wordt verreden op een 

hoogte van 1m10-1m15. 

2. Iedere provinciale groepering duidt 4 wedstrijden aan waarvan de belangrijkste proef 

1m101m15 meetelt voor deze cup. Deze proeven worden beschouwd als de 

kwalificatieproeven.  

3. Op basis van de einduitslag van deze proeven krijgen de ruiters punten toegekend op 

basis van volgende formule :  

a. 1ste plaats = 42 punten  

b. 2de plaats = 37 punten  

c. 3de plaats = 35 punten  

d. 4de plaats = 33 punten  

e. enz ...  

f. elke gestarte combinatie die de proef uitgereden heeft krijgt minimaal 3 punten g. 

combinaties die opgegeven hebben of uitgesloten werden krijgen 1 punt.  

4. In eerste instantie wordt op basis van de uitslag aan elke combinatie punten toegekend 

volgens het hierboven vermelde principe. In de tussenstand van de provinciale groepering 

worden enkel de punten toegekend aan ruiters die aangesloten zijn bij de organiserende 

provinciale groepering en enkel het beste resultaat van de ruiter komt in aanmerking.   

5. De provinciale is verantwoordelijk voor de opstelling van het tussen- en eindklassement.  

6. De provinciale groeperingen zijn verantwoordelijk voor de publiciteit van de partner op  

de kwalificatiewedstrijden.  

7. In geval van ex aequo in de proef krijgen de ex aequo’ s de punten van de plaats  

8. Om te komen tot een tussenstand en eindklassement worden de ruiters gerangschikt 

door de punten die ze behaald hebben tijdens de verschillende kwalificaties op te tellen. In 

geval van ex aequo in het eindklassement is het resultaat behaald tijdens de laatste 

kwalificatieproef doorslaggevend (indien een ruiter niet heeft deelgenomen aan deze proef 

dan komt dit overeen met “geen resultaat” = andere ruiter staat boven hem/haar). Indien 

er nadien nog een ex aequo zou zijn dan is het aantal deelgenomen wedstrijden 

doorslaggevend, gevolgd door het resultaat op de voorlaatste wedstrijd (volgens 

bovenstaand principe).  

9. Per provinciale groepering wordt een eindklassement opgesteld.  



   Lannoo-Cup 

De 20 beste resultaten tellen voor de puntentelling. 

Winnaar krijgt punten volgens het aantal starters binnen wedstrijd +1.  De 2de krijgt punten volgens 

het aantal starters binnen wedstrijd  -1 De 3de krijgt het punten volgens het aantal starters binnen 

wedstrijd -2 enzovoort. 

De verdeling van de naturaprijzen is als volgt: 

1. 500 kg 

2. 250 kg 

3. 125 kg 

4. 75 kg 

5. 50 kg 

   VOR Wimpel 

De VOR Wimpel is een regelmatigheidscriterium over al de proeven KL 6 KT en klasse 6 GT. De 25 

beste resultaten (combinatie ruiter/paard) tellen mee voor het eindklassement. 

Prijzenpot van 10.000 € te verdelen  

De puntenverdeling en prijzengeld is als volgt: 

Ranking KL6 KT KL6 GT Geldrpijs 

1 15 20 2 500,00 €  

2 14 18 1 750,00 €  

3 13 16 1 500,00 €  

4 12 14 1 200,00 €  

5 11 12 900,00 €  

6 9 10 600,00 €  

7 7 8 400,00 €  

8 5 6 250,00 €  

9 3 4 150,00 €  

10 1 2 125,00 €  

11 1 2 125,00 €  

12 1 2 125,00 €  

13 1 2 125,00 €  

14 1 2 125,00 €  

15 1 2 125,00 €  

 


