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Artikel 1 
De paarden blijven gans de wedstrijd in dezelfde reeks. Dus van hoogte veranderen 
kan absoluut niet. 
 
Artikel 2 
Een paard mag per dag maar aan één proef meedoen. 
 
Artikel 3 
De deelnemers aan de MASTERS worden geselecteerd door de Voorzitter van de 
jury in samenspraak met de organisator uit deelnemers van de 120 cm proef.   Het 
totaal klassement van de proeven (vrijdag en zaterdag)120 cm zijn bepalend voor de 
selectie van de deelnemers. De organisator heeft recht op 2 wildcards voor de 
masters. De andere 10 deelnemers worden bepaald via puntentelling. De combinatie 
met de meeste punten over de 2 wedstrijden van 120 cm heeft voorrang op de 2de 
enz. 
Deelnemers die deelnemen aan de MASTERS kunnen die dag GEEN 120 cm 
starten.  Men mag maximum met één paard deelnemen aan de MASTERS. 
 
Artikel 4 
Ruiters of amazones die niet zijn ingeschreven van vrijdag 18 juli kunnen niet 
starten met een ingeschreven paard.  
Deelnemers die zijn ingeschreven kunnen paarden van andere deelnemers die 
ingeschreven zijn rijden, indien dit wordt goedgekeurd door de Voorzitter van de jury. 
Zij mogen echter niet meer dan 3 paarden in dezelfde proef rijden binnen wedstrijd. 
 
Artikel 5 
De 8 eerst geklasseerden komen in piste. Wie zonder geldige reden niet aanwezig 
is in de prijsuitreiking ontvangt geen geldprijs. 
 
Artikel 6 
Voor de mini masters kunnen enkel ruiters van de proef 90 cm en 100 cm zich 
kandidaat stellen tot 16 jaar.  Zelfde principe als voor de masters. Deelnemers aan 
de mini masters mogen die dag geen andere proef starten. De 10 beste 
deelnemers van het klassement van de proef 90 cm van donderdag 18 juli hebben 
voorkeur op selectie. De organisator heeft recht op 2 wildcards voor ruiters die in de 
proef 90 cm of 100 cm hebben deelgenomen op donderdag 18 juli. 
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