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OMZENDBRIEF 

NATIONAAL DRESSUURINDOORKAMPIOENSCHAP 

Oud-Heverlee, zaterdag 16 april 2022 

 

 
Beste Mevrouw, Mijnheer, 
 
Gelieve hierbij alle praktische informatie terug te vinden in het kader van ons Nationaal 
Dressuurindoorkampioenschap, welk plaatsvindt op zaterdag 16 april 2022 in de Ruiterschool 
(Waversebaan 99 te 3050 Oud-Heverlee). 
 
Om dit kampioenschap in goede banen te leiden, vragen wij u de onderstaande richtlijnen 
aandachtig na te lezen en te communiceren aan alle geselecteerden, opdat iedereen over de nodige 
informatie beschikt.  
 

1. STARTLIJSTEN EN AFMELDINGEN 

 De geselecteerde combinaties zullen ingeschreven worden in Equester door het nationaal 

secretariaat. 

 Indien een geselecteerde combinatie niet kan deelnemen, gelieve dan meteen af te melden via 

info@lrv.be! 

 Afmeldingen zijn mogelijk tot woensdag 13 april – 24u via info@lrv.be. 

 Indien u niet tijdig afmeldt, zal er een waarborg van 5 euro aangerekend worden. 

 De startlijsten met de uren van aantreden zullen ten laatste op donderdag 14 april op de 

website www.lrv.be en www.equester.be bekend gemaakt worden. 

 De rijtijden voor de individuele dressuur werden door loting bepaald. Waar nodig werden 

evenwel verschuivingen doorgevoerd, rekening houdend met het gelijktijdig verloop van 

meerdere wedstrijden. 

 Ter plaatse zal de identiteit van de paarden steekproefsgewijs gecontroleerd worden a.d.h.v. 

chipcontrole. Gelieve na te gaan dat het correcte chipnummer geregistreerd staat en uw 

identiteitspapieren mee te brengen. !!! Geen of geen correct chipnummer = geen deelname!!! 

 

2. TOEGANG TOT DE TERREINEN 

 De toegang is gratis voor iedereen.  

 Alle trailers en vrachtwagens met de paarden zullen een plaats krijgen rond de Ruiterschool.  

 Ook de personenwagens zullen een plaats krijgen rond de Ruiterschool.  
 

3. AANMELDING 

 Bij aankomst dienen de deelnemers zich, voor de aanvang van de wedstrijd, te melden bij het 

secretariaat (achteraan, in de cafetaria).  
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4. UNIFORM VAN DE RUITER EN UITRUSTING VAN HET PAARD 

 Alle deelnemers worden in volledig en verzorgd uniform verwacht, conform het LRV-

wedstrijdreglement. 

 De paarden dienen keurig en verzorgd getoiletteerd te zijn. 

 

 

5. TIJDSCHEMA 

Ruiters, die zich niet tijdig aanmelden, kunnen geen aanspraak doen op verdere deelname. 

Ring 1 (Hal met tribune) Ring 2 (nieuwe hal) 

9u00 – 12u04: M2 (22) 9u00 – 12u04: M1 (22) 

Middagpauze – Prijsuitreiking M1 en M2  

12u30 – 16u00: Z1 (22) 14u00 – 17u30: Z2 (22) 

16u10 – 18u00: ZZ (12)  

Prijsuitreiking Z1, Z2 en ZZ 

 

6. VERLOOP VAN DE DRESSUURWEDSTRIJDEN 

Voor de Z - klassen wordt er gekeurd door een tweeledige jury (bij individuele dressuur: 1 bij C en 1 

op de korte zijde op 2,5 m uit de hoek). De groet dient alleen gebracht voor de voorzitter van de jury 

(bij C). 

 

Bij een meerledige jury, maakt ieder jurylid zijn klassement op, waarbij ex aequo’ s behouden 

blijven. Voor de einduitslag worden eerst de behaalde plaatsen opgeteld. Bij nog ex aequo telt 

allereerst de som van de punten. Wanneer er nog steeds een ex aequo is, 

blijft men voor de selectie gelijk, maar om bij de eindstand de juiste prijs toe te kennen, telt 

vervolgens de som van de punten van de verschillende juryleden op de aangeduide rubrieken 

(som van de punten op de eerst aangeduide rubrieken vergelijken, daarna de som van de volgend 

aangeduide rubrieken vergelijken), daarna de totalen van de rubrieken 5, 10 en 15. 

Indien er dan nog ex aequo is, is de plaatsing van de voorzitter van de jury doorslaggevend. 

 

 

7. PRIJSUITREIKING 

 De eerste vier of acht geklasseerden, afhankelijk van de reeks, worden verwacht voor de 

prijsuitreiking, welke te voet en in de cafetaria, aan het podium zal plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

Wij wensen alle deelnemers en hun supporters alvast een hele sportief en succesvol kampioenschap! 

 

Maude De Smedt          

Algemeen Directeur LRV vzw      


