REGLEMENT
PAVO HENGSTENCOMPETITIE 2017
1. Ruiters
De PAVO Hengstencompetitie staat open voor ruiters met een geldige VLP of LEWB licentie J08, J13,
J15 of J16 voor deelname bij de 4-, 5-, 6- en 7-jarigen. Ruiters met een J03-licentie kunnen ook
deelnemen bij de 4-jarigen.
Buitenlandse ruiters die wensen deel te nemen, dienen een gastlicentie van 50 Euro te nemen (per
wedstrijd).

2. Paarden
De PAVO Hengstencompetitie staat open voor 4-,5-,6- en 7-jarige hengsten, ingeschreven bij de
geboorte in een stamboek erkend door de W.B.F.S.H. en geldig geïmmatriculeerd bij de KBRSF. Alle
hengsten die ingeschreven worden voor de PAVO Hengstencompetitie moeten identificeerbaar zijn
door middel van een microchip.
De hengsten dienen goedgekeurd te zijn in een stamboek erkend door de W.B.F.S.H.

3. Aantal hengsten per ruiter en per proef
Elke ruiter kan een onbeperkt aantal hengsten starten, zowel bij de 4-,5-,6- en 7-jarige hengsten.

4. Wedstrijden
Er worden 4 wedstrijden (manches) en 1 finale in de PAVO Hengstencompetitie georganiseerd..
BASISINSCHRIJVING
CSN 900
Basisinschrijvingen PAVO Hengstencompetitie
MANCHES
CSN 901
CSN 902
CSN 903
CSN 904

Azelhof (Lier)
Azelhof (Lier)
Sentowerpark (Opglabbeek)
Ecole d’Equitation (Gesves)

BWP Hengstenkeuring
Winter Equestrian Nights
Animo Cup
Selection Show SBS

21 januari
28 januari
25 februari
5 maart

FINALE
CSN 905

Stal Hulsterlo (Meerdonk)

BWP Hengstenkeuring

18 maart

5. Wedstrijdprogramma
Tijdens de manches en de finale van de PAVO Hengstencompetitie is er een standaard programma
waarbij de reeksen volgens ouderdom elkaar opvolgen

6. Inschrijvingen
6.1.

Basisinschrijvingen voor 4-, 5-, 6- en 7-jarige hengsten (CSN 900)

6.1.1.

Alle hengsten dienen vooraleer hun eerste deelname een basisinschrijving te nemen van 100
Euro (+ 5% administratieve kost online inschrijving)
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6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.2.

De verantwoordelijke van de hengst moet op het moment van inschrijving op eenvoudig
verzoek een bewijs van goedkeuring als dekhengst in een W.B.F.S.H. stamboek kunnen
voorleggen. VLP zal zo goed als mogelijk in overleg met de (Belgische) stamboeken een
eerste controle doen om er zeker van te zijn dat alle deelnemende hengsten weldegelijk zijn
goedgekeurd voor de dekdienst.
Een basisinschrijving kan steeds ter plaatse op de wedstrijd gebeuren. Op de wedstrijd wordt
75 euro basisinschrijving gevraagd.
Een forfaitair inschrijvingsbedrag wordt nooit terugbetaald, noch overgedragen op een andere
hengst.
Inschrijvingen per proef (CSN 901-902-903-904-905)

Naast de forfaitaire en éénmalige basisinschrijving, dient voor elke proef van de PAVO
Hengstencompetitie ingeschreven te worden volgens de normale procedure van de liga. De
inschrijving per proef bedraagt:

Online
•
•
•
•

voor
voor
voor
voor

4567-

jarige
jarige
jarige
jarige

hengsten:
hengsten:
hengsten:
hengsten:

€
€
€
€

10,00
15,00
20,00
20,00

Offline
+
+
+
+

5
5
5
5

%
%
%
%

15
20
25
25

€
€
€
€

II.7. Startorde
Op de eerste manche wordt er gestart in willekeurige volgorde (lottrekking). De startvolgorde dient
wel strikt gerespecteerd te worden.
Vanaf de tweede manche wordt er gestart in omgedraaide volgorde van het klassement. Ruiters die
meerdere hengsten te rijden hebben per leeftijdscategorie zullen gespreid worden per proef.

II.8. Controles
10.1.
10.2.

10.3.

Anti - dopingcontroles zullen uitgevoerd worden.
Er kunnen tevens controles gebeuren van de vaccinaties alsook van de stamboekdocumenten.
Bij eerste deelname dient men de originele stamboekdocumenten, samen met het
vaccinatieboekje te kunnen voorleggen aan de controle.
Controle van de optoming (getten, bitten, ..) zal uitgevoerd worden.

II.9. Optoming
Ook voor de proeven van de PAVO Hengstencompetitie zijn de reglementen en voorzieningen voor de
proeven van de jonge paarden van toepassing. Gelieve het FEI reglement (en de Belgische
uitbreiding) te lezen onder Artikel 257 Optoming (en bijhorende figuren ter verduidelijking).

II.10. Pistebouwer – Voorzitter jury
De PAVO Hengstencompetitie duidt een erkend pistebouwer aan voor de manches en de finale.
De leden van de Terreinjury worden aangeduid door de organiserende Liga in samenspraak met de
inrichter. Voor het niveau van de rechters wordt verwezen naar het Nationaal reglement Springen dat
van toepassing is (zie CSN).
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II.11. Proeven
•
•
•
•

4- jarige hengsten : Barema A zonder herkansing (art.238.1.1) binnen de toegestane
(minimum 10, maximaal 12 hindernissen). Uitsluiting na de derde ongehoorzaamheid.
5- jarige hengsten : Barema A zonder herkansing (art.238.1.1) binnen de toegestane
(minimum 10, maximaal 12 hindernissen). Uitsluiting na de derde ongehoorzaamheid.
6- jarige hengsten : Barema A twee fasen (art 274.5.3) of Barema A met herkansing
238.2.2). Onmiddellijke herkansing is toegestaan.
7- jarige hengsten : Barema A twee fasen (art 274.5.3) of Barema A met herkansing
238.2.2). Onmiddellijke herkansing is toegestaan.

tijd
tijd
(art.
(art.

II.12. Hoogtes
•
•
•
•

4567-

jarige
jarige
jarige
jarige

hengsten
hengsten
hengsten
hengsten

:
:
:
:

+/+/+/+/-

1m00
1m15
1m25
1m30

II.13. Prijzengeld
•
•
•
•

4- jarige
5- jarige
6- jarige
tabel
7- jarige
tabel

hengsten: 20€ per foutloze omloop
hengsten: 20€ per foutloze omloop
hengsten: 1 op 4 van de gestarte combinaties ontvangt prijzengeld, zoals in bijgaande
hengsten: 1 op 4 van de gestarte combinaties ontvangt prijzengeld, zoals in bijgaande
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II.14. Puntentoekenning
4- jarige hengsten (manches en finale) en 5- jarige hengsten (manches)
foutloze omloop
61 punten
1 tem 3 strafpunten
51 punten
4 strafpunten
41 punten
5 tem 7 strafpunten
31 punten
8 strafpunten
21 punten
meer dan 8 strafpunten
11 punten
uitsluiting of opgave
1 punt
5- jarige hengsten (finale) en 6- en 7-jarige hengsten (manches en finale)
Basisomloop
idem 4- en 5- jarige hengsten.
2de fase of herkansing
foutloze omloop
20 punten
1 tem 4 strafpunten
10 punten
5 strafpunten en meer 0 punten
Op basis van het eindklassement aan de eerste 5 geklasseerden
1ste geklasseerde
10 punten
2de geklasseerde
8 punten
6 punten
3de geklasseerde

4de geklasseerde
5de geklasseerde

4 punten
2 punten

Tijdens de finale worden de bovenvermelde punten verdubbeld.

II.15. Finale
Enkel hengsten die aan 3 manches deelgenomen hebben, kunnen starten in de finalewedstrijd.

II.16. Eindklassement
Wordt per leeftijdscategorie tot winnaar uitgeroepen van de PAVO Hengstencompetitie, de hengst die,
bij optelling van de punten het hoogst aantal punten behaalde.
* Bij de 4-jarigen worden enkel de drie beste resultaten van de manches in rekening gebracht.
Daarbovenop komen de (dubbele) punten van de finale. De 4-jarigen met de meeste punten worden
uitgeroepen tot winnaars.
* Bij de 5-jarigen worden enkel de drie beste resultaten van de manches in rekening gebracht.
Daarbovenop komen de (dubbele) punten van de finale. De 5-jarige hengsten die de eerste plaats
delen in de eindstand van het criterium, rijden een barrage rechtstreeks op chrono om de eindstand
van het criterium te bepalen.
* Bij de 6- en 7 jarigen worden enkel de drie beste resultaten van de manches in rekening gebracht.
Daarbovenop komen de (dubbele) punten van de finale. In geval van ex aequo in het eindklassement
is het resultaat van de finale doorslaggevend om de eindstand te bepalen.
Aan het eindklassement wordt een bonusprijzengeld toegekend.
geschonken worden dankzij de steun van :
* 4-jarigen
Scanfor
* 5-jarigen
Krismar Horsetrucks
* 6-jarigen
Emerald
* 7-jarigen
PAVO

Deze prijzengelden kunnen

II.17. Beslissingen
Elk onvoorzien geval zal soeverein beslecht worden door de VLP Springcommissie in overleg met de
organisatoren van de PAVO Hengstencompetitie. Door hun inschrijving aanvaarden de eigenaars en
ruiters van de ingeschreven hengsten het reglement van de PAVO Hengstencompetitie.
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