T.a.v.
Onderwerp

Voorzitters, commandanten en secretarissen van PC Antwerpen
Selectie Provinciale pony-indoor 2019

Mevrouw, Mijnheer,

Op basis van de behaalde prestaties tijdens het afgelopen winterseizoen, en het aantal combinaties dat in een
bepaalde klasse gereden heeft, worden de selecties voor de Provinciale indoor opgemaakt.
Deze Provinciale indoor vindt plaats op 3 maart 2019 in de Rijhal Kraaienhorst , Kraaienhorst te Brecht.
De selectie voor alle klassen CL,DL, BL, CM en DM gebeuren, voor zowel barema a als voor stijl, op basis van
volgende puntenverdeling.
Selectiesysteem voor provinciale indoor
M-indoor 1 (30) – M-indoor 2 (30) – M-indoor 3 (30) - Gewestelijke indoors (20 ptn)
Bij ex aequo is het resultaat op de M-indoors bepalend.
Indien dan nog ex aequo is het resultaat van de Bar A van de M-indoors doorslaggevend.
Selectiesysteem nationale indoor
M-indoor 1 (30) – M-indoor 2 (30) ) – M-indoor 3 (30) – Gewestelijke indoors (20) – Prov. Indoor (40)
Bij ex aequo is het resultaat voor de provinciale indoor bepalend.
Indien dan nog ex aequo is het resultaat van de Bar A van de provinciale indoor doorslaggevend.
De gewestelijke klassementen en de provinciale klassementen (M-indoors) vind je op www.equester.be op
datum van 1/03/2019.
De optelling van beide vindt je terug in bijlage.

Afmeldingen kunnen gebeuren tot woensdag 27/02/2019 tot 12 u via mail naar c.vandyck@lrv.be .
Opgelet, indien de combinatie niet afgemeld heeft, en niet op de wedstrijd deelneemt, zal een waarborg
worden aangerekend.
De definitieve startlijst komt ten laatste donderdag 28/02/2019 online.
Voor een provinciaal en nationaal kampioenschap mogen de pony’s gevlochten worden.
Het is echter niet verplicht !
Mogen wij vragen Uw ruiters over deze punten te informeren.

PROGRAMMA

Aanvang : 8.30 u.
Klasse Licht
Klasse Licht
Klasse Licht
Klasse Midden
Klasse Midden

Stokmaat C
Stokmaat D
Stokmaat B
Stokmaat C
Stokmaat D

Stijlspringen
Stijlspringen
Stijlspringen
Stijlspringen
Stijlspringen

Prijsuitreiking voormiddagwedstrijden te pony tijdens de middag.

Klasse Licht
Klasse Licht
Klasse Licht
Klasse Midden
Klasse Midden

Stokmaat C
Stokmaat D
Stokmaat B
Stokmaat C
Stokmaat D

Barema A
2 fasen
Barema A
2 fasen
Barema A met aparte barrage
Barema A met aparte barrage
Barema A met aparte barrage

Prijsuitreiking
Prijsuitreiking
Prijsuitreiking
Prijsuitreiking
Prijsuitreiking

Prijsuitreiking namiddagwedstrijden te pony na elke reeks.

Uitreiking prijs interclusterwedstrijd.

Voor het interclusterklassement worden de selectiepunten van de beste uitslag voor ieder gewestcluster, in
iedere klasse van Stijl en Barema A genoteerd.
De uitslag wordt berekend op de 3 beste uitslagen per gewest zowel voor Stijl en Barema A (dus 2 slechtste
vallen weg). Bij een ex aequo wordt de 4de uitslag meegenomen, daarna de 5de uitslag.
Wanneer nog ex aequo telt het aantal eerste plaatsen, vervolgens het aantal tweede plaatsen…
De puntenverdeling is als volgt : 1ste plaats 20 pnt - 2de plaats 15 pnt - 3de plaats 11 pnt - 4de plaats 8pnt 5de plaats 6 pnt - 6de plaats 5 pnt - 7de plaats 4 pnt - 8ste plaats 3 ptn - 9de plaats 2 pnt en 10de plaats 1 punt.

Met vriendelijke groeten,
namens de provinciale ponycommissie LRV-Antwerpen
J. Fockaert
Voorzitter

