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OMZENDBRIEF PROVINCIAAL PONYTORNOOI LRV BRABANT - 
NEDEROKKERZEEL 

Zaterdag 18/09/2021 
 

Curegemstraat – 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps) 
 

 
Op het einde van de zomer zijn we bijna weer met zijn allen aan het laatste ponytornooi van 2021 
gekomen, namelijk het Provinciaal Ponytornooi 2019 Brabant, welk dit jaar georganiseerd wordt 
door De Laarstallen, Nederokkerzeel op zaterdag 18 september 2021  
 
Bijgevoegd vindt u alvast enkele praktische richtlijnen terug : 
 

Inschrijvingen 

 
Er kan ingeschreven worden voor deze wedstrijd tot 12/09/2019. Er wordt ook dit jaar geen selectie 
gemaakt. Wanner een combinatie aan minstens 2 zomertornooien heeft deelgenomen ( niet 
verplicht voor de klasse aspiranten) kan men inschrijven voor dit kampioenschap.  
De combinatie mag geen nieuwe klasse starten op het provinciaal. 

 
De inschrijvingsgroepen worden beslist aan de hand van gereden groepsdressuur.  
 
De springwedstrijden B-Licht, C- en D-Midden moeten niet op de rijtijdkaarten ingevuld worden, deze 
vindt u terug in het programmaboekje. 
 
 

Eventuele uurwijzigingen dienen via Equester via de link “contacteer ons - wijziging” aangevraagd 
worden door de Equesterverantwoordelijken. Zoals reeds meegegeven op de voorjaarsvergadering 
zullen enkel nog deze aanvragen behandeld worden ! Enkel de uurwijzigingen die door het Nationaal 
secretariaat LRV niet gewijzigd kunnen worden, gaan aan de hoofdjury meegedeeld worden en zullen 
ter plaatse behandeld worden. 
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Springwedstrijden 

• Voor de springwedstrijden springklasse s- en A-Beginnelingen is er een barema A-wedstrijd met 
ideale tijd 

• Voor de springwedstrijden springklasse B-, C- en D-Beginnelingen en springklasse C Licht en D 
Licht is er een barema A 2 fasen, waarbij de eindstreep voor de foutloze combinaties, de start 
van de 2e fase betekent.  

• Voor de klasse B-Licht, C-Midden en D-Midden is er  een afzonderlijke barrage. Voor deze twee 
springwedstrijden is de prijsuitreiking van Barema A dadelijk na de wedstrijd. 

 
Nationale Selectie 

• De selecties voor het Provinciaal Ponytornooi van LRV Brabant worden aangevuld met de 
behaalde uitslagen op het kampioenschap. Op het Provinciaal Ponytornooi worden enkele 
selectiepunten toegekend. 

• Voor de springwedstrijden Licht en Midden zal het aantal geselecteerde bestaan uit de helft 
geselecteerd uit Barema-A en de andere helft uit geselecteerde uit Stijl, bij dubbele selecties 
komt er een van barema A en dan een van stijl bij. Wij benadrukken bij deze ook nog even dat bij 
het selectiesysteem stijlspringen voor dit nationaal ponytornooi een combinatie 8 
selectiepunten dient behaald te hebben, via barema A, om geselecteerd te kunnen worden voor 
het stijlspringen. 

 

Pony & uniform 

• Alle deelnemers worden in volledig en verzorgd uniform, m.a.w. Sint-Jorisschild op de tok, 

clubuniform en bodyprotector level 3 verwacht, conform het LRV-wedstrijdreglement. 

• De pony’s dienen keurig en verzorgd getoiletteerd te zijn. Invlechten van manen en/of staart is 

toegestaan (in geen geval een verplichting) ! 

• De commandanten zorgen dat hun groep stijlvol en verzorgd in de prijsuitreiking verschijnt, dit 

zowel tijdens de opstelling als tijdens het rijden van de parade. Ook tijdens de 

parcoursverkenningen verwachten wij de ponyruiters in volledig LRV-clubuniform. 

• Bij de prijsuitreikingen en de parade wordt gevraagd geen zweep mee te nemen. 

• Het startnummer wordt bevestigt aan de linkerzijde van de pony(hoofdstel,zadeldeken) 

• Ponyruiters gaan hun zowel in het springen als dressuur aanmelden bij de jury met naam ruiter 

en naam van pony. 

 
Samen met de inrichters, willen wij U allen een fijne, sportieve dag en een geslaagd kampioenschap 
toewensen. 
 
 
Namens de provinciale ponycommissie LRV Brabant, 
 


