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SBB COMPETITIE VOOR JONGE PAARDEN
Eksaarde Doorslaar 8 mei 2022
Richtlijnen deelnemers
Beste,
Wij noteerden U als 1 van de ingeschreven paarden voor de SBB Competitie van de Jonge Paarden te
Eksaarde Doorslaar van aanstaande zondag 8 mei 2022. Hierbij vindt u alvast de praktische
inlichtingen terug.

ALGEMEEN
•

•

De wedstrijd gaat door op de terreinen van Doorslaardorp te Eksaarde.
Deelnemers met 5 of meer paarden (of minimum 3 paarden per reeks) kunnen DINSDAG 3 mei
een starttijd vragen op het secretariaat LRV (016/47 99 70) tussen 9.00u en 16.00u !

!!! GELIEVE DIT GOED VOOR TE BEREIDEN EN UW UREN BIJ DE HAND TE HEBBEN !!!
•
•

In de loop van donderdag 9 mei wordt aan de overige ruiters een starttijd toegekend.
De definitieve startlijsten zullen gepubliceerd worden op www.lrv.be en op www.equester.be.
Deze dienen strikt opgevolgd te worden !

SPRINGWEDSTRIJDEN
•
•
•
•
•
•

Om een vlot verloop te kennen, vragen wij steeds twee paarden in de piste.
De vierjarigen springen één omloop en aansluitend de tweede omloop
De vijfjarigen springen één omloop en aansluitend de tweede omloop en evt. barrage
De zesjarigen springen allemaal hun eerste omloop en daarna allemaal hun tweede omloop
Men is VERPLICHT zich aan de startvolgorde te houden !
Wanneer een combinatie niet tijdig in de piste is, zal de 45 sec geactiveerd worden bij het
doorrijden van de finish van uw voorganger.

Voor de springwedstrijden :
• 4-jarigen: twee proeven niet op tijd, maar met een vastgestelde tijd. Er is geen totaalklassement
over beide proeven. Voor de prijsuitreiking komen de combinaties in aanmerking die dubbel
correct zijn.
•

5-jarigen: twee omlopen niet op tijd, maar met een vastgestelde tijd voor elke omloop. Een
barrage niet op tijd voor de eerste plaats. De overige deelnemers worden geklasseerd volgens
hun strafpuntentotaal over de beide omlopen. Een combinatie, deelnemer in de eerste omloop
mag steeds starten in de tweede omloop.
De 5-jarigen, die dubbel correct zijn, mogen na hun 2° omloop in het parcours blijven en wachten
een 2° keer op de bel om onmiddellijk hun barrage te starten

2–3

•

6-jarigen: twee omlopen niet op tijd, maar met een vastgestelde tijd voor elke omloop. Een
barrage op tijd voor de eerste plaats. De overige deelnemers worden geklasseerd volgens hun
strafpuntentotaal over de beide omlopen en bij ex aequo volgens de tijd van de eerste omloop.
Een combinatie, deelnemer in de eerste omloop mag steeds starten in de tweede omloop.
De startvolgorde van de barrage van de 6-jarigen is volgens de tijd van de eerste omloop !! (en
niet volgens de starttijd in het programmaboekje)

De prijsuitreikingen van de springwedstrijden zijn aansluitend aan de wedstrijden.
Programma: zie bijgevoegd overzicht

DRESSUURWEDSTRIJDEN
Voor de dressuurwedstrijden werden alle combinaties op tijd geplaatst. De eerste omloop start om
09.00u en de tweede omloop om 13.00u.
De proeven kunnen in Word-formaat van de website www.lrv.be gehaald worden.
Eindklassement dressuurwedstrijden:
Voor het eindklassement van de dressuurwedstrijden worden de plaatsen van de voor- en namiddag
bij elkaar opgeteld. Bij ex aequo telt eerst de som van de punten en vervolgens de plaats van de
proef van de namiddag.

!!! BELANGRIJKE MEDEDELINGEN !!!
•
•
•
•
•
•

Het is essentieel dat de startlijsten strikt en stipt opgevolgd worden ! Het niet respecteren
van de startvolgorde heeft automatisch uitsluiting tot gevolg.
Een hoofdstelnummer dient ten allen tijde aan de linkerzijde van het paard bevestigd
worden (aan hoofdstel of zadeldoek).
!!! Alle LRV-combinaties dienen aan te treden in een correct LRV-uniform, zo niet zal hun
inschrijvingsgeld aangepast worden naar de bijdrage van een niet-LRV-lid!
Een rijhelm met driepuntsluiting is verplicht voor alle ruiters (geen dressuurhoed toegelaten
!) van zodra u te paard rijdt, dus zowel op het wacht- als op het wedstrijdterrein !
De stewards ter plaatse zullen toezicht houden over de terreinen en zowel het uniform van
ruiter, de uitrusting van paard alsook het correcte chipnummer van het paard controleren.
Ten allen tijde dient het stamboekbewijs van het dier voorgelegd kunnen worden. Indien het
origineel stamboekpapier of een kopie niet voorgelegd kan worden, zal u niet starten.

Wij wensen U een fijne en een sportieve dag toe en danken U voor de goede medewerking,
Met vriendelijke groeten,
Carine Wymeersch
Voorzitter LRV Oost-Vlaanderen

Maude De Smedt
Algemeen Directeur LRV
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SBB COMPETITIE VOOR JONGE PAARDEN
Eksaarde Doorslaar 8 mei 2022

Overzicht verloop springterreinen
!!! Alle LRV-combinaties dienen aan te treden in een correct LRV-uniform, zo niet zal hun
inschrijvingsgeld aangepast worden naar de bijdrage van een niet-LRV-lid!

Zondag 8 mei 2022
B terrein - ZANDPISTE
08.00 – 10.35 u
4-jarigen
1° omloop
(86 combinaties)
1.50 min per comb.
Gaan automatisch van B naar A
11.00 – 14.20 u
5-jarigen
1° omloop
(87 combinaties)
2.20 min / comb.
Gaan automatisch van B naar A

A terrein – ZANDPISTE
08.10 – 10.45 u
4-jarigen
2° omloop
(86 combinaties)
1.50 min/comb
Gaan automatisch van B naar A
11.10 – 14.30 u
5-jarigen
2° omloop
(87 combinaties)
2.20 min / comb.
Gaan automatisch van B naar A
15.00 – 16.15 u
6-jarigen
1° omloop
(42 combinaties)
1.50 min/comb.
16.35 – 17.50 u
6-jarigen
2° omloop
(42 combinaties)
1.50 min/comb.
Aansluitend
Barrage 6-jarigen
!!! in volgorde van de tijd van de
eerste omloop en niet volgens
het programmaboekje

Dressuur Wedstrijd Jonge Paarden Eksaarde Doorslaar 8 mei 2022
Plaats
Voormiddag
Namiddag Kopnr INDIVIDUELE DRESSUUR 4 JARIG LRV - Ring 1A
1 9:00:00 13:27:00
2 9:09:00 13:18:00 200 REGTIEN ROSANNE - NARCISO
3 9:18:00 13:09:00 199 HUYGHE BRIT - SALUTHEA VAN DE RIETHOEVE
4 9:27:00 13:00:00 201 VANDECASTEELE LIEN - SHIVA VAN TERSTYLLEN

LRV-vereniging

Vader Paard

- MOERBEKE WAAS
- MOERZEKE
- MIDDELKERKE

FEINRICH
STARPOWER

Plaats
Voormiddag
Namiddag Kopnr INDIVIDUELE DRESSUUR 4 JARIG OPEN - Ring 1B
1 9:45:00 14:03:00 202 GOVAERT BRIAN - SLOEBER VAN HET HOF VAN MULDERS
2 9:54:00 13:54:00 203 ROMBAUT ASTRID - STING VAN T' MULDERSHOF
3 10:03:00 13:45:00

LRV-vereniging
- NINOVE
- SINAAI

Vader Paard
CHILLI WILLI
HERO

Plaats
Voormiddag
Namiddag Kopnr INDIVIDUELE DRESSUUR 5 JARIG LRV - Ring 1C
1 10:21:00 14:48:00 206 VAN UYTVANCK JINTE - RHONA VAN DE ACHTERHOEK
2 10:30:00 14:39:00 204 MICHIELS JAN - JM SPORTHORSES FLEURESSE
3 10:39:00 14:30:00 205 DENIJS SANDER - MANOESKA
4 10:48:00 14:21:00

LRV-vereniging
- EKSAARDE DOORSLAAR
- MOERZEKE
- MOERZEKE

Vader Paard
LAVALLINO TER KLOMP
FOR ROMANCE I
GENIAAL

Plaats
Voormiddag
Namiddag Kopnr INDIVIDUELE DRESSUUR 5 JARIG OPEN - Ring 1D
1 11:06:00 15:24:00 207 VAN MULDERS EMILY - TIZIANO WINHORSES
2 11:15:00 15:15:00 208 VERMEULEN TINE - RENEE VAN 'T HEYENDE
3 11:24:00 15:06:00

LRV-vereniging
- NINOVE
- EKSAARDE DOORSLAAR

Vader Paard

Plaats
Voormiddag
Namiddag Kopnr INDIVIDUELE DRESSUUR 6 JARIG LRV - Ring 1E
1 11:42:00 16:00:00 210 GOETHALS IRIS - LIEFKES STAR FH
2 11:51:00 15:51:00 209 HUYGHE BRIT - QUINTESSENTIAL VAN DE RIETHOEVE
3 12:00:00 15:42:00 211 DE ROOVER DAPHNE - LIU-JO VAN HET TRICHELHOF

LRV-vereniging
- BASSEVELDE
- MOERZEKE
- SINT-GILLIS-WAAS

Vader Paard
H-EKWADOR
FUERSTENBALL

FAHRENHEIT

