
Page | 1  

 

 
Kampioenschap 4-, 5- en 6-jarige paarden VOR 

De Kraal 13-14-15-16 juli 2017 
 

1. Algemeen deelnemers 
 
1.1 De VOR-kampioenschappen voor 4- 5- en 6-jarige paarden zijn 

voorbehouden aan ruiters met een geldige VOR- licentie (geen 

weekendlicentie).  

 

1.2 Enkel paarden die in het lopende jaar minstens twéé keer hebben 

deelgenomen aan VOR proeven voor paarden, komen in aanmerking voor 

deze kampioenschappen. 

 
1.3 De VOR-springcommissie kan bijkomende kwalificatienormen vastleggen.  

  

2. Algemeen paarden 
 
2.1 De paarden dienen bij de K.B.R.S.F. geïmmatriculeerd zijn. 

 

2.2 Het aantal paarden per deelnemer is onbeperkt, zowel voor de kwalificaties 

als voor de finale. 

 

2.3 Paarden die deelnemen aan de proeven voor het kampioenschap, zijn niet 

startgerechtigd in andere proeven tijdens deze wedstrijd. 

 

3. Kampioenschap 4-jarige paarden. 
 

3.1 Dit kampioenschappen wordt verreden over drie proeven over vier 
opeenvolgende dagen met één rustdag na de tweede proef.  

 

3.2 Kwalificaties en finale 

 

 3.2.1 Eerste proef: 

Deze wordt verreden volgens een Barema A, niet op tijd, artikel 
238.1.1, zonder barrage bij gelijkheid voor de eerste plaats.  

 

 3.2.2 Tweede proef: 

Deze wordt eveneens verreden volgens een Barema A, niet op tijd, 
artikel 238.1.1, zonder barrage bij gelijkheid voor de eerste plaats.  

De startorde van deze proef is de omgekeerde volgorde van de 
rangschikking na de eerste proef. In geval van gelijke punten wordt de 
volgorde van de vorige proef toegepast.  

 

 3.2.3 Finale: 

 De door de combinaties behaalde strafpunten in de eerste proef en de 
tweede proef worden bij elkaar opgeteld en hiervan wordt een 
rangschikking gemaakt. Bij opgave of uitsluiting krijgt een combinatie 
100 strafpunten meer dan het slechtste resultaat in die proef. 

De 30 hoogst gerangschikte combinaties plaatsen zich voor de finale . 
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Doordat de rangschikking alleen op basis van het aantal strafpunten 
gemaakt wordt, kan dit aantal combinaties dus meer dan 30 bedragen!  

De combinaties behouden hun totaal strafpunten opgelopen in de 
eerste en tweede proef. 

 

De finale wordt verreden volgens een Barema A, niet op tijd, artikel 
238.1.1, met barrage niet op tijd voor de eerste plaats bij gelijkheid 
van het totaal aantal behaalde strafpunten over de eerste en de 
tweede proef en de basisomloop van deze finale. 

 

De paarden die ex aequo eerste blijven na de 2 proeven en de 
finaleproef inclusief barrage worden uitgeroepen tot  

“Elite 4-jarigen VOR”. 
 

3.3 Inschrijvingen en prijzen 
 

 3.3.1 Inschrijvingsgeld voor het kampioenschap 4-jarige paarden bedraagt  

€ 24,00 forfaitair totaal voor de proeven 1 en 2. 

Voor deelname aan de finale hoeft geen extra inschrijving te worden 
betaald. 

 

3.3.2 Ieder foutloze combinatie zowel in proef 1 als proef 2 ontvangt een 
geldprijs ter waarde van  € 12,00 

 

3.3.3 De VOR doteert de finale het kampioenschap 4-jarige paarden met een totale 
prijzenpot van € 1.500,00 welke gelijk verdeeld wordt onder de Elite 4-
jarigen VOR. 

3.3.4 De Elite ruiter met het meeste aantal punten in het nevenklassement 
4 jarige paarden van de VOR ontvangt een wildcard voor deelname 
aan het BK voor jonge paarden 2017 te Gesves. Indien er gelijkheid 
van punten is in dit klassement wordt de wildcard verloot tussen de 
Elite Ruiters met het gelijk aantal punten. 

 

3.4 Hoogtes en snelheid 

 

3.4.1 In de proeven 1 en 2 bedraagt de hoogte van de hindernissen 105 cm, 
de breedte maximaal 115 cm voor oxers en 150 cm voor een “tripple 
bar”. 

 In de finale mogen deze afmetingen met 5 cm vermeerderd worden, 
met uitzondering van de breedte van de “tripple bar”.  

     

4.  Kampioenschap 5-jarige paarden. 
 

 4.1 Dit kampioenschappen wordt verreden over drie proeven over vier 
opeenvolgende dagen met één rustdag na de tweede proef.  

 

 4.2 Kwalificaties en finale 

  4.2.1 Eerste proef: 

 

Deze wordt verreden volgens een Barema A, niet op tijd, artikel 
238.1.1, zonder barrage bij gelijkheid voor de eerste plaats. 

 

  4.2.2 Tweede proef: 

Deze wordt eveneens verreden volgens een Barema A, niet op tijd, 
artikel 238.1.1, zonder barrage bij gelijkheid voor de eerste plaats.  
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De startorde van deze proef is de omgekeerde volgorde van de 
rangschikking na de eerste proef. In geval van gelijke punten wordt de 
volgorde van de vorige proef toegepast.  

 

 4.2.3 Finale: 

 De door de combinaties behaalde strafpunten in de eerste proef en de 
tweede proef worden bij elkaar opgeteld en hiervan wordt een 
rangschikking gemaakt. Bij opgave of uitsluiting krijgt een combinatie 
100 strafpunten meer dan het slechtste resultaat in die proef. 

De 30 hoogst gerangschikte combinaties plaatsen zich voor de finale.  

Doordat de rangschikking alleen op basis van het aantal strafpunten 
gemaakt wordt, kan dit aantal combinaties dus meer dan 30 bedragen!  

De combinaties behouden hun totaal strafpunten opgelopen in de 
eerste en tweede proef. 

 

De finale wordt verreden volgens een Barema A, niet op tijd, artikel 
238.1.2, met barrage op tijd voor de 3 podiumplaatsen bij gelijkheid 
van het totaal aantal behaalde strafpunten over de eerste en de 
tweede proef en de basisomloop van deze finale. 

 

4.3 Inschrijvingen en prijzen 

 

 4.3.1 Inschrijvingsgeld voor het kampioenschap 5-jarige paarden bedraagt  

€ 28,00 forfaitair totaal voor de proeven 1 en 2. 

Voor deelname aan de finale hoeft geen extra inschrijving te worden 
betaald. 

 

4.3.2 Ieder foutloze combinatie zowel in proef 1 als proef 2 ontvangt een 
geldprijs ter waarde van  € 14,00 

 

4.3.3 De VOR doteert de finale van het kampioenschap 5-jarige paarden met een 
totale prijzenpot van  € 1.800,00 voor de eerste 9 combinaties:   

€500-€400-€300-€200-€100-€75-€75-€75-€75 

Geklasseerd wordt één op 4 deelnemers aan de finale. 

 

4.3.3 De winnaar van deze finale ontvangt tevens een wildcard voor 
deelname aan het BK voor jonge paarden 2017 te Gesves. 

 

4.4 Hoogtes en snelheid 

 

4.4.1 In de proeven 1 en 2 bedraagt de hoogte van de hindernissen 120 cm, 
de breedte maximaal 130 cm voor oxers en 170 cm voor een “tripple 
bar”. 

 In de finale mogen deze afmetingen met 5 cm vermeerderd worden, 
met uitzondering van de breedte van de “tripple bar”.  

 

5. Kampioenschap 6-jarige paarden. 
 

5.1 Dit kampioenschappen wordt verreden over drie proeven over vier 
opeenvolgende dagen met één rustdag na de tweede proef. 

 

5.2 Kwalificaties en finale 

 

 5.2.1 Eerste proef: 

Deze wordt verreden volgens een Barema A, niet op tijd, artikel 
238.1.1, zonder barrage bij gelijkheid voor de eerste plaats.  
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 5.2.2 Tweede proef: 

Deze wordt verreden volgens een Barema A, op tijd, artikel 238.2.1, 
zonder barrage bij gelijkheid voor de eerste plaats.  

De startorde van deze proef is de omgekeerde volgorde van de 
rangschikking na de eerste proef. In geval van gelijke punten wordt de 
volgorde van de vorige proef toegepast. 

  

 5.2.3 Finale: 

 De door de combinaties behaalde strafpunten in de eerste proef en de 
tweede proef worden bij elkaar opgeteld. Van dit totaal strafpunten en 
de gereden tijd in de 2e proef wordt een rangschikking gemaakt. Bij 
opgave of uitsluiting krijgt een combinatie 100 strafpunten meer dan 
het slechtste resultaat in die proef. 

De 30 hoogst gerangschikte combinaties plaatsen zich voor de finale. 

In geval van ex-aequo’s voor de 30e plaats (gelijkheid van totaal 
strafpunten EN tijd van de 2e proef) kwalificeren al deze combinaties 
zich voor de finale. 

De combinaties behouden in de finale hun totaal strafpunten 
opgelopen in de eerste en tweede proef. 

 

De finale wordt verreden volgens een Barema A, op tijd, artikel 
238.2.2, met barrage op tijd voor de eerste plaats bij gelijkheid van het 
totaal aantal behaalde strafpunten over de eerste en de tweede proef 
en de basisomloop van deze finale. 

 

5.3 Inschrijvingen en prijzen 

 

 5.3.1 Inschrijvingsgeld voor het kampioenschap 6-jarige paarden bedraagt  

€ 30,00 forfaitair totaal voor de proeven 1 en 2. 

Voor deelname aan de finale hoeft geen extra inschrijving te worden 
betaald. 

 

5.3.2 Ieder foutloze combinatie zowel in proef 1 als proef 2 ontvangt een 
geldprijs ter waarde van  € 14,00 

 

5.3.3 De VOR doteert de finale van het kampioenschap 6-jarige paarden met een 
totale prijzenpot van € 2.400,00 voor de eerste 9 combinaties:   

€ 600-€ 500-€ 400-€ 300-€ 200-€ 100-€ 100-€ 100-€ 100 

 Geklasseerd wordt één op 4 deelnemers aan de finale. 

 

5.3.4  De winnaar van deze finale ontvangt tevens een wildcard voor 
deelname aan het BK voor jonge paarden 2017 te Gesves. 

 

5.4 Hoogtes en snelheid 

 

5.4.1 In de proeven 1 en 2 bedraagt de hoogte van de hindernissen 125 cm, 
de breedte maximaal 135 cm voor oxers en 180 cm voor een “tripple 
bar”. 

 In de finale mogen deze afmetingen met 5 cm vermeerderd worden, 
met uitzondering van de breedte van de “tripple bar”.   


