6 september 2019

OMZENDBRIEF PROVINCIAAL RUITERTORNOOI LRV OOST-VLAANDEREN
LRV APPELS – Zondag 22 september 2019
Na een geslaagd tornooiseizoen, staan we voor het Provinciaal Ruitertornooi van LRV Oost-Vlaanderen,
welk georganiseerd wordt door LRV Appels op zondag 22 september 2019 (adres Koebosstraat te
Appels)
Voor het provinciaal kampioenschap mag vrij ingeschreven worden tot maandag 09/09/2019 – 24u. De
voorwaarde is wel, dat er minimum aan 2 wedstrijden in die bepaalde discipline moet deelgenomen
zijn.
Er mag vrij ingeschreven worden maar indien de aantallen van de selecties bereikt zijn, zal er gekeken
worden naar de stand op de selectielijst, daarna naar het aantal deelnames. Hierbij geven wij de
aantallen mee die verreden kunnen worden op het provinciaal kampioenschap.
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!!! OPGELET : U kan tot de vrijdagavond voor het provinciaal kampioenschap rechtzettingen aanvragen
met betrekking tot uw uitslagen van de zomerwerking 2019. Er worden nadien geen wijzigingen meer
gedaan aan de selectiestand.
Bijgevoegd vindt u alvast enkele praktische richtlijnen terug :

Rijtijdkaarten
ZZ en Z2 moet niet inschrijven ! Deze ring wordt door het secretariaat te Leuven gemaakt.
Springen M en Z start in de volgorde van het programmaboekje.
De rijtijdkaartverantwoordelijken van de rijverenigingen kunnen de overige ruiters op tijd plaatsen :
• Groep 1: Maandag 16/09/2019 20.00u – RV beginnende met de letter A-H
• Groep 2: Dinsdag 17/09/2019 20.00u – RV beginnende met de letter I-P
• Groep 3: Woensdag 18/09/2019 20.00u – RV beginnende met de letter R-Z
(bvb. Sint-Agatha Bassevelde = B = op maandag)
Eventuele uurwijzigingen dienen via Equester via de link “contacteer ons” aangevraagd worden door de
Equesterverantwoordelijken. Enkel de uurwijzigingen die door Leuven niet gewijzigd konden worden,
zullen aan de hoofdjury meegedeeld worden en zullen ter plaatse behandeld worden. Enkel deze
aanvragen zullen behandeld worden!

6 september 2019

Dressuurwedstrijden
-

09.00u :
11.00u :
13.00u :
14.45u :

-

15.45u :
16.45u :

Aanvang Individuele Dressuur van ZZ tot Licht 1
Aanvang groepsdressuur
Aanvang Individuele Dressuur van Beginnelingen 2 tot Beginnelingen 1
Prijsuitreiking Individuele Dressuur van ZZ tot Licht 1 (te paard, eerste drie
geklasseerde ruiters)
Prijsuitreiking Groepsdressuur (te voet)
Demonstratie Z1-Z2-ZZ (1e en 2e van de uitslag)
Prijsuitreiking Individuele Dressuur van Beginnelingen 2 tot Beginnelingen 1
(te voet, in perfect ruiteruniform – in de tent)

A-terrein
-

08.30u – 10u00 :
10.00u – 13u30 :
13.30u :
14u15:
14u45u :

-

15.45u :
16u30 :

Midden Eerste omloop
Licht springen (incl. Barrage)
Wedstrijd Tuigpaarden
Kür op Muziek
Prijsuitreiking Individuele Dressuur van ZZ tot Licht 1 (te paard, eerste 3
geklasseerde ruiters)
Prijsuitreiking Groepsdressuur (te voet)
Demonstratie Z1-Z2-ZZ (1e en 2e van de uitslag)
Zwaar 2e omloop, aansluitend barrage

B-terrein
-

08.30u – 11u30 :
12u00 – 13u30 :
14u00 – 15u30 :
16u00 :

Klasse Beginnelingen
1ste omloop Zwaar
2de omloop Midden, aansluitend barrage
Klasse Aspiranten

Nationale Selectie
•

De selecties voor het Provinciaal Ruitertornooi van LRV Oost-Vlaanderen worden aangevuld met de
behaalde uitslagen op het kampioenschap. Op het Provinciaal Ruitertornooi worden geen dubbele
maar enkele selectiepunten toegekend.

Plaatselijk secretariaat
•

•

Ter plaatse zal de identiteit van de paarden steekproefsgewijs gecontroleerd worden a.d.h.v.
chipcontrole. Gelieve dus na te gaan dat de correcte chipnummer geregistreerd staat en uw
identiteitspapieren mee te brengen.
Wij vragen dat U alle combinaties die niet aanwezig zijn ‘s morgens komt afmelden.
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Paard & uniform
•
•
•
•
•

Alle deelnemers worden in volledig en verzorgd uniform, conform het LRV-wedstrijdreglement.
De paarden dienen keurig en verzorgd getoiletteerd te zijn.
De commandanten zorgen dat hun rijvereniging 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 ruiters in volledig LRV-clubuniform.
Bij de prijsuitreikingen en de parade wordt gevraagd geen zweep mee te nemen.

Hopend op stralend weer en een goede samenwerking kijken we uit naar een mooi provinciaal tornooi.
Namens het provinciaal bestuur,
Carine Wymeersch,
Voorzitter LRV Oost-Vlaanderen

