
1 - 4 

  
 

 Wijzigingen wedstrijdreglement LRV vzw   -   
 07 / 10 / 2019 

 

!!! OPGELET : onderstaand vindt u een samenvatting van de reglementswijzigingen die  
toepassing zijn vanaf 7 oktober 2019. 
 
Voor het volledige wedstrijdreglement, gelieve onze website www.lrv.be te raadplegen. 
 

 

WIJZIGINGEN ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

1.2.7       Ponymeting 

Aanvaarding metingen  

• FEI-metingen worden aanvaard door LRV maar onder dezelfde voorwaarde als LRV-

metingen. Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten. 

Een pony mag maar éénmaal gemeten worden per werkjaar. De ponymeting gebeurt in 

regel in de winterperiode. Enkel voor combinaties, die geregistreerd werden na de laatste 

provinciale meting, kan een FEI meting nog worden toegestaan buiten de winterperiode.  

 

1.5.1. Uitrusting van de ruiter/ 1.5.1.2.3. Eventing 

 
Gedurende de wedstrijden is het verplicht dat de deelnemer zijn/haar lang haar kort 

opgebonden en netjes is en dit omwille van de veiligheid.  

 

1.11 Deelname van niet LRV-leden aan LRV-wedstrijden 
 

1.11.4 Indoorwedstrijden – springen/dressuur 

Voor de indoorwedstrijden worden de uitnodigingen in overleg met het gewestbestuur 

afgesproken. Het is de bedoeling dat de uitnodiging beperkt wordt tot de ruiters uit de 

onmiddellijke omgeving, welke bij de inrichtende vereniging betrokken zijn. Uitgenodigde 

ruiters moeten zelf nagaan of zij hierbij voldoende verzekerd zijn via een persoonlijke 

verzekering. Zij kunnen starten door de aankoop van een rode startcoupon.  

 

Het aantal deelnemers niet-leden, dat kan toegelaten worden, is beperkt tot maximaal 1/10 

van het totaal ingeschrevenen LRV-deelnemers. 

 

Aan een provinciaal of nationaal kampioenschap is geen deelname mogelijk, tenzij in de vorm 

van een landelijke uitwisseling. 

 

 

http://www.lrv.be/
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WIJZIGINGEN GROEPSDRESSUURWEDSTRIJDEN 

 

2.3. Klassement en prijzenregeling 

Prijzen worden als volgt toegekend:  

Eén reeks per begonnen schijf van 4 verenigingen in deze ring, met name : 

- 1 – 4 verenigingen : één reeks eremetalen; 

- 5 – 8 verenigingen : twee reeksen eremetalen; 

- Paarden : 9 – 14 verenigingen : maximum drie reeksen eremetalen; 

- Pony’s : 9 – 14 verenigingen : verder op basis van één vierde van de deelnemers: telkens één 

reeks meer per begonnen schijf van vier 

 

 
WIJZIGINGEN INDIVIDUELE DRESSUURWEDSTRIJDEN 

 

3.3. Klassement en prijzenregeling 

3.3.1 Prijzenregeling 

Prijzen worden als volgt toegekend*: 

Eén reeks per begonnen schijf van 4 deelnemers in deze ring, met name : 

 

- 1 – 4 deelnemers : één gouden medaille; 

- 5 – 8 deelnemers : één gouden en één zilveren medaille; 

- Vanaf 9 deelnemers : één gouden, één zilveren medaille en één bronzen medaille; 

Bij de paarden met een max. van 3 prijzen.  

*  Het Provinciaal bestuur kan een aangepaste prijsregeling voor zijn provincie toekennen. 

 

Onderstaande werd al correct toegepast, was enkel nog niet correct aangepast in reglement.  

3.3.2. Klassementen 

Twee proeven enkele jury (bv. voormiddag- en namiddagwedstrijd): 

Bij meerdere proeven maakt ieder jurylid zijn klassement op, waarbij ex aequo’ s 

behouden blijven. Bij ex aequo telt allereerst de som van de plaatsen. 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 namiddagjury doorslaggevend. 

 

Een proef, meerledige jury: 

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

behouden blijven. Bij ex aequo telt allereerst de som van de plaatsen, daarna 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 
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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. 

 

3.4. Dressuurklassen  

3.4.2.  Overgangen  

 

De te ‘moeten grens’ gaat voor elke klasse met 20 punten omhoog. Zie in onderstaande 

tabel de nieuwe grenzen. LET OP: De afsluiting van de individuele dressuur wordt 

gemaakt na het zomerseizoen. De standen van winstpunten van iedere combinatie voor 

de dressuur worden geëvalueerd en de combinaties die moeten verhogen of verlagen  

 

van klasse worden aangepast in equester. → Dit is nog gebeurd op de vorige 

puntenstand want dit reflecteert naar het afgelopen seizoen, waar de nieuwe regel nog 

niet van kracht was.  

 

 

Klasse Puntenreeks Klasse-overgang Overgang MAG 

bij 

Overgang MOET 

bij 

 

B1 0 – 44 B1 > B2 15 45  

B2 25 – 69 B2 > L1 40 70  

L1 50 – 94 L1 > L2 65 95  

L2 75 – 119 L2 > M1 90 120  

M1 100 – 144 M1 > M2 115 145  

M2 125 – 169 M2 > Z1 140 170  

Z1 150 – 219 Z1 > Z2 Vrije overgang 220  

Z2 Vanaf 200 Z2 > ZZ Vrije overgang 275  

ZZ      

 

 

 

WIJZIGINGEN SPRINGWEDSTRIJDEN 

 

4.2.2.4. Klasse-overgang 

De te ‘moeten grens’ gaat voor elke klasse met 20 punten omhoog. Zie in onderstaande 

tabel de nieuwe grenzen.  
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Beginnelingen   

    0       20             60 

 

 

Licht   

    20       40             80 

 

 

Midden   

    40       60             110 

 

 

Zwaar   

    60 

 

 Overgang toegelaten 

 Overgang verplicht na het indoorseizoen 


