SBB COMPETITIE JONGE PAARDEN 2019
De SBB Competitie voor Jonge Paarden staat alweer voor de deur. Deze competitie is voorbehouden
voor paarden, ingeschreven in een stamboek, erkend door de WBFSH en staat open voor zowel LRV
als niet-LRV-leden.
INSCHRIJVINGEN
Alle inschrijvingen voor deze competitie worden verwerkt via www.equester.be. Wij helpen u graag
door u wegwijs te maken in de inschrijvingsprocedure aan de hand van een stappenplan, welk u
terugvindt op www.equester.be.
Concreet betekent dit dus geen inschrijvingen via post, fax of mail, maar louter nog via
www.equester.be !
Inschrijvingen van de LRV-combinaties zullen door de clubverantwoordelijken in Equester ingegeven
worden. Het inschrijvingsgeld (5€/proef) en de eventuele waarborg (5€/proef) zal aangerekend
worden via de financiële fiche.
Niet-LRV-leden kunnen zich aanmelden op www.equester.be en van daaruit hun inschrijvingen
beheren. Hou hierbij uw stamboekpapieren bij de hand voor uw chipnummer en/of UELN opdat het
paard kan geregistreerd worden, alsook uw bankkaart (geen kredietkaart), want zonder afrekening is
uw inschrijving niet geldig !
De tarieven van niet LRV-leden zijn als volgt bepaald :
•
•
•

Registratie van de ruiter :
jaarlijkse kost van 15 €
Registratie van de combinatie :
eenmalige kost van 5 €
Inschrijving per proef/dag (bvb dressuur met 1 vierjarig paard) :
10 €

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
!!! Belangrijk ! Indien uw paard niet BWP geregistreerd is, gelieve dan een kopie van de
stamboekpapieren te mailen naar r.laeremans@lrv.be . Indien wij deze kopie niet ontvangen hebben,
is uw inschrijving NIET GELDIG !!!
Dressuur in LRV of open klasse :
De LRV-dressuurcombinaties die een lagere dressuurklasse dan Z2 en ZZ rijden, hebben de keuze om
zich in te schrijven in de LRV-reeks of in de open klasse.
-

In de LRV-reeks wordt er gereden in correct LRV-uniform en kunnen alleen LRV-leden deelnemen.
!!! In de OPEN klasse kan iedereen deelnemen, zowel niet LRV-leden als LRV-leden
!!! Voor de ruiters die in de OPEN reeks wensen deel te nemen, of die verplicht zijn in de OPEN
reeks deel te nemen (omdat ze na 01.05.2017 zijn aangetreden op een officiële wedstrijd in de
klasse Z2, ZZ, een overeenkomstig niveau of een hoger niveau) kan de klasse gewijzigd worden
bij de inschrijvingen.

Op de nationale finale zullen beide reeksen gereden worden. Een ruiter kan tijdens het seizoen ook
van reeks veranderen, maar per provincie dient men in dezelfde reeks deel te nemen. Men kan
logischerwijze ook slechts in één reeks geselecteerd worden. Punten van een reeks worden niet
samengeteld met selectiepunten in een andere reeks behaald.
!!! Opgelet : LRV volgt de wijziging van het FEI-reglement, waarbij een beschermend hoofddeksel
verplicht is en er geen dressuurhoed gedragen mag worden door ruiters, die paarden rijden jonger
dan 7 jaar, noch tijdens de opwarming, noch tijdens de wedstrijd zelf.
Voor de springwedstrijden wordt gereden onder de reglementen LRV en is de safety-cap dus verplicht.

PROGRAMMA
Dressuur:
• Op iedere wedstrijd kan ieder paard twee dressuurproeven lopen (voor- en namiddag).
• De proeven kunnen in Word-formaat van de website www.lrv.be gehaald worden.
Springen:
•
•

•

4-jarigen: (0.90 m – 1.00 m) twee proeven niet op tijd, maar met een vastgestelde tijd. Er is
geen totaalklassement over beide omlopen. Selectiepunten worden toegekend op elke proef
afzonderlijk.
5-jarigen: (1.00 m – 1.15 m) 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 in de
eerste omloop mag steeds starten in de tweede omloop.
6-jarigen: (1.10 m – 1.25 m) 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 in de eerste omloop mag steeds starten in de
tweede omloop.
! nieuw ! De startvolgorde van de barrage van de 6-jarigen is volgens de tijd van de eerste
omloop !! (en niet volgens de starttijd)

Voor de wedstrijd in Heusden (Limburg) op 8-9 juni 2019 geldt dat alle vierjarigen op zaterdag springen
(5- en 6-jarigen springen op zondag). Alle dressuur (ook de vierjarigen) is op zondag.
De selectie voor de nationale wedstrijd op zondag 30 juni 2019 in Kieldrecht is op basis van de twee
beste wedstrijddagen en dus de vier beste resultaten.

Datum

Organisator

Prov. Leeftijden paarden

Sluiting
inschrijving

22.04.2019

Poppel I

A

4-, 5- en 6-jarigen

09.04.2019

28.04.2019

Poppel II

A

4-, 5- en 6-jarigen

16.04.2019

01.05.2019

Kieldrecht-Vrasene O

4-, 5- en 6-jarigen

22.04.2019

05.05.2019

Gewest Tielt

W

4-, 5- en 6-jarigen

23.04.2019

12.05.2019

Eksaarde Doorslaar O

4-, 5- en 6-jarigen

01.05.2019

26.05.2019

Bekkevoort I

B

4-, 5- en 6-jarigen

14.05.2019

30.05.2019

Gewest Roeselare

W

4-, 5- en 6-jarigen

19.05.2019

30.05.2019

Lommel

L

4-, 5- en 6-jarigen

19.05.2019

02.06.2019

Bekkevoort II

B

4-, 5- en 6-jarigen

21.05.2019

08.06.2019

4-jarige springpaarden

09.06.2019 Heusden

L

4-,5-, 6-jarige
dressuurpaarden

28.05.2019

5- en 6-jarige springpaarden
Nationale finale SBB Competitie Jonge Paarden
30.06.2019
Kieldrecht

(op selectie)

VRAAG & ANTWOORD
LRV-leden

Hoe schrijf ik in ?
Hoeveel dien ik te betalen ?

via de Equesterverantwoordelijken van uw
vereniging
-

NIET LRV-leden

Registratie van de ruiter : incl. lidgeld
Registratie ‘jong paard’ : gratis voor leden
Inschrijvingsgeld per paard per discipline :
5€
Bij-inschrijving per paard per discipline :
10 €
Waarborg per paard per discipline : 10 €

Hoe betalen ?

via de financiële fiche van uw vereniging

Hoe inschrijven ?

via www.equester.be
(een handleiding staat er online)

Hoeveel dien ik te betalen ?

-

Timing

Registratie van de ruiter : 15 € / jaar
Registratie van het dier : 5 € (eenmalig)
Inschrijvingsgeld per paard per discipline :
10 €
Bij-inschrijving per paard per discipline :
15 €

Hoe betalen ?

via het Ogone-online betalingssysteem
(enkel met bankkaart, geen kredietkaart)

Woensdag (-11 dagen)

Sluitingsdatum van inschrijvingen

Maandag (-6 dagen)

Programma en startlijsten dressuur op www.lrv.be

Dinsdag

ENKEL ruiters met 5 of meer paarden of ruiters
met min. 3 paarden per reeks kunnen een starttijd
aanvragen op het specifieke telefoonnummer 016
47 99 70 tussen 8u en 16u

Woensdag/Donderdag

startlijsten springen gepubliceerd op
www.equester.be en www.lrv.be

!!! Inschrijvingen worden enkel aanvaard wanneer zij via Equester geregistreerd werden !!!
!!! Een kopie van de stamboekpapieren is noodzakelijk, tenzij BWP geregistreerd !!!
!!! Bij-inschrijvingen zullen niet op alle wedstrijden mogelijk zijn !!!

