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NATIONAAL PONY-INDOORKAMPIOENSCHAP
Zaterdag 7 maart 2020
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Gelieve hierbij alle praktische informatie terug te vinden in het kader van ons Nationaal Ponyindoorkampioenschap, welk plaatsvindt op zaterdag 7 maart 2020 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, opdat de reserves kunnen verwittigd worden !
 Afmeldingen zijn mogelijk tot woensdag 4 maart – 24u via info@lrv.be.
 Indien u niet tijdig afmeldt, zal er een waarborg van 5 euro aangerekend worden.
 De reserve combinaties worden dan dadelijk opgeroepen, zodat zich zaterdag geen reserves
meer moeten klaar houden.
 De startlijsten met de uren van aantreden zullen op donderdag 5 maart op de website
www.lrv.be en www.equester.be bekend gemaakt worden.
 Ter plaatse zal de identiteit van iedere pony gecontroleerd worden a.d.h.v. de chipcontrole.
Gelieve dus na te gaan dat de correcte chipnummer geregistreerd staat in Equester en uw
identiteitspapieren mee te brengen. Geen of geen correcte chipnummer = niet starten !!!

2. Toegang tot de terreinen
De toegang is gratis voor iedereen.
Voor een vlot verloop, vragen wij met aandrang om de aangegeven bewegwijzering en de
parkingwachters te volgen !!!
Alle personenwagens zullen een parkingplaats toegewezen krijgen aan de voetbalpleinen van OudHeverlee (hier is een shuttle voorzien), eveneens gelegen aan de Waversebaan en op slechts enkele
100m stappen van de Ruiterschool.

3. Aanmelding
Bij aankomst dienen de deelnemers zich, voor de aanvang van de wedstrijd, te melden bij het
secretariaat (zaal Plantentuin op de eerste verdieping).
U dient GEEN wedstrijdkaarten af te geven, noch voor de stijlwedstrijden noch voor de Barema Awedstrijden.
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4. Uniform van de ponyruiter en uitrusting van de pony
 Alle deelnemers worden in volledig en verzorgd uniform, m.a.w. Sint-Jorisschild centraal vooraan
op de tok, clubuniform en reglementaire bodyprotector verwacht, conform het LRVwedstrijdreglement.
 De verkenning zal ca 10 min voor aanvang van elke wedstrijd plaatsvinden in correct LRVuniform !
 De pony’s dienen keurig en verzorgd getoiletteerd te zijn.
 Invlechten van manen en/of staart is toegestaan, maar in geen geval verplicht !
 Elke pony dient voorzien te zijn van een startnummer, welk aan de linkerzijde van de pony
bevestigd wordt aan het hoofdstel, de martingaal of de zadeldoek. U kan met uw eigen
startnummer rijden, maar indien u geen startnummer heeft, kan u deze komen afhalen op het
wedstrijdsecretariaat.
5. Respectvol verloop in de inspringpiste en de wedstrijdpiste
 !!! Om een veilig verloop te garanderen, wensen wij er de nadruk op te leggen dat het in- en het
uitstappen van de pony’s zal plaatsvinden in de buitenpiste.
 Enkel de pony’s die aan het losrijden en inspringen zijn, hebben toegang tot de inspringpiste.
 Gelieve ook respect te hebben voor de personen die de taak van mest ruimen op zich nemen.
 Gezien de smalle doorgang van de inspringpiste naar de wedstrijdpiste zullen enkel de
combinatie en max. 1 of 2 ‘grooms’ toegelaten worden om deze doorgang te nemen.
6. Ponymeting !!!
Op het Nationaal Indoorponykampioenschap dient iedere pony zich verplicht aan te melden bij de
LRV-meter / dierenarts, onmiddellijk na het verlaten van de wedstrijdpiste voor een
steekproefmeting. Indien de pony zich niet aanmeldt, worden alle uitslagen van de desbetreffende
combinatie van het Nationaal Indoorkampioenschap gediskwalificeerd.
De resultaten van de metingen worden opgevolgd door de Nationale Ponycommissie. In de week na
het Nationaal Indoorkampioenschap worden alle houders wiens pony 3cm of meer groter is dan de
maximumstokmaat, uitgenodigd voor de officiële nationale hermeting
6. Richtlijnen programma
 LET OP: wijziging programma C Licht en D Licht zal dit jaar lopen volgens 2 fasen en NIET aparte
barrage!!!
 Het onderstaand tijdschema zijn richttijden en niet bindend; de proeven zullen aansluitend
verreden worden.
 Wij wensen de deelnemers erop te wijzen dat de 45-seconden-regel strikt zal toegepast
worden. Na het belsignaal dient de combinatie binnen de 45 seconden te starten. Zo niet, begint
de tijd te lopen.
 De volgorde per proef aangegeven in het programmaboekje, dient verplicht gevolgd te worden.
 Ponyruiters, die zich niet tijdig aanmelden, kunnen geen aanspraak maken op verdere
deelname.
 De verkenningen van de wedstrijden zijn telkens voorafgaand aan iedere reeks in correct LRVuniform.
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Tijdschema (richturen)
08.15 uur:
Parcoursverkenning C Licht
08.30 uur:
C Licht : Barema A 2-fasen (!!!) & stijlspringen
Prijsuitreiking C Licht Barema A & stijlspringen
10.00 uur:
D Licht : Barema A 2-fasten (!!!!) & stijlspringen
12.00 uur:
Prijsuitreiking D Licht Barema A & stijlspringen
12.30 uur:
B Licht : Barema A & stijlspringen
Barrage B Licht
Prijsuitreiking B Licht Barema A & Stijlspringen
15.00 uur:
C Midden : Barema A & stijlspringen
Barrage C Midden
Prijsuitreiking C Midden Barema A & Stijlspringen
16.00 uur:
D Midden : Barema A & stijlspringen
Barrage D Midden
Prijsuitreiking D Midden Barema A & stijlspringen
18.30 uur:
Prijsuitreiking Interprovinciewedstrijd
 Alle wedstrijden worden verreden over Barema A met afzonderlijke barrage.
 De stijl wordt gejureerd tijdens de basisomloop.
 Vóór iedere reeks is er een korte verkenning
Reglement Interprovinciewedstrijd
De interprovinciewedstrijd wordt geïntegreerd in het Nationaal Pony-indoorkampioenschap, tijdens
het stijlspringen en de Barema A-wedstrijd.
De eerst geklasseerde uit de nationale selectiestand van iedere provincie maakt deel uit van de
provinciale equipe. Deze equipe bestaat dus uit een totaal van 10 ruiters : de 5 eerst geklasseerde
ruiters in stijlspringen en de 5 eerst geklasseerde ruiters in Barema A.
In de uitslag van elk van de 5 reeksen, zijnde (CL, DL, BL, CM en DM) krijgt de eerste provincie 10
punten, de tweede provincie 7 punten, de derde provincie 5 punten, de vierde provincie 4 punten en
tot slot de vijfde provincie 3 punten. Zowel bij het stijlspringen als bij de Barema A tellen de 3 beste
resultaten van de 5. Indien een provincie geen afgevaardigde ruiter heeft in een welbepaalde reeks,
telt dit als één van de twee geschrapte resultaten.
Het totaalklassement wordt opgemaakt op basis van de som van de drie beste resultaten in stijl en
de drie beste resultaten in Barema A. Indien er een ex aequo tussen provincies voorkomt, telt de
Barema A door.
Wij wensen alle deelnemers en hun supporters alvast een heel sportief en succesvol kampioenschap!
Maude De Smedt
Operationeel Directeur LRV vzw

