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FLANDERS INDOOR MENCUP SUPERFINALE
ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 - FLANDERS HORSE EXPO
Beste Menner,
Bij deze bezorgen wij u graag de informatie betreffende de Superfinale te Flanders Horse Expo, welke
plaatsvindt op zondag 24 februari 2019 in Hal 1.

SELECTIE
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Vanaf dinsdag 12 februari 2019 wordt u op de hoogte gebracht of u al dan niet geselecteerd
bent. Het eindklassement wordt gepubliceerd op de respectievelijke websites www.vlp.be en
www.lrv.be
Het puntensysteem staat uitgebreid uitgelegd in het reglement van de Flanders Indoor Mencup,
welke u terugvindt op de respectievelijke websites www.vlp.be en www.lrv.be
Een menner kan maar aan één reeks deelnemen.
Een paard/pony mag maximaal twee maal deelnemen per wedstrijddag.
Aangezien dit de Superfinale op selectie is, zal er geen inschrijvingsgeld gevraagd worden.
U wordt gevraagd uw deelname schriftelijk te bevestigen bij uw sportfederatie voor donderdag
14 februari 2019 – 12u :
o LRV : Arthur Tanghe a.tanghe@lrv.be
o VLP : Lies Dedier - liesd@vlp.be
Indien er afmeldingen zijn, wordt de eerstvolgende aanspanning uit het eindklassement
opgeroepen.
Reserves worden opgeroepen tot en met 23 februari 2019. De dag zelf worden er geen reserves
meer opgeroepen.
Onderstaand vindt u nogmaals de aantal geselecteerde aanspanningen :
!!! Om een categorie toe te laten tot de Superfinale wordt er een minimum deelnemersveld van
drie aanspanningen gevraagd. Indien er dus geen drie aanspanningen zijn die voldoen aan de
criteria in het eindklassement van een welbepaalde reeks, wordt deze reeks geschrapt voor de
Superfinale.
REEKS

TOTAAL

Enkelspan pony’s:

3

Enkelspan paarden:

3

Dubbelspan pony’s:

3

Dubbelspan paarden:

3

Enkelspan trekpaarden

3

Meerspan pony’s

3

Jongeren

3

TOTAAL

21
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN
▪
▪

▪

Na bevestiging van deelname, ontvangt u via uw respectievelijke sportfederatie een parkingkaart
voor parking PA1 en inkombandjes (enkelspan: 3, dubbelspan: 3, vierspan: 5)
Bij aankomst (vanaf 12u), meldt u zich aan in Hal 1 op het wedstrijdsecretariaat bij Lies Dedier en
André Van Havermaet, waar u uw koetsnummer zal ontvangen en u uw stamboekpapieren
afgeeft.
U zal uw gespan inrijden op de parking en deels in de inrijpiste (paddock hal 1) – Wij vragen hier
met aandrang dat u elkaar respecteert en de nodige discipline aan de dag legt, opdat alles vlot en
veilig kan verlopen.

PROGRAMMA
13u00
14u00
14u30
14u50
15u00
15u30
15u45
16u00
18u00
18u15
18u30
19u30

BRIEFING Superfinale LRV / VLP aan het wedstrijdsecretariaat
BRIEFING vierspanbattle aan het wedstrijdsecretariaat
Voorstelling en demo winnaars van de Flanders Cup Traditie & Elegantie
Opbouw mendemonstratie
Mendemonstratie o.l.v. Boyd Excell en Tinne Bax
Opbouw Superfinale & Loting startvolgorde vierspanbattle
Verkenning Superfinale LRV / VLP
Superfinale LRV / VLP
Opbouw parcours vierspanbattle
Prijsuitreiking (te voet) Superfinale LRV / VLP
Verkenning vierspanbattle
Vierspanbattle
Prijsuitreiking vierspanbattle

WEDSTRIJD
▪
▪

De twee omlopen worden achtereenvolgens gereden tegen de tijd in blok van drie deelnemers.
De tijden en strafseconden van beide omlopen worden opgeteld om de einduitslag te berekenen.
Groeten is twee maal verplicht uit respect voor de jury.

PRIJSUITREIKING
▪
▪
▪

De uitslagen worden geafficheerd aan het wedstrijdsecretariaat / aan de paddock
Elke menner wordt te voet verwacht in de wedstrijdpiste voor de prijsuitreiking.
Voor elke menner wordt er een naturaprijs voorzien.

AANDACHTPUNTEN
!!! Opgelet : er wordt strikt toegekeken op de veiligheid van menner en paard op het

gehele

wedstrijdterrein (inclusief paddock) :
▪ Menner : gelieve de wedstrijd te rijden in correct uniform, inclusief uw bodyprotector
▪ Paard : gelieve uw stamboekpaspoort inclusief bewijs van correcte vaccinatie en registratie in
de centrale databank af te geven op het wedstrijdsecretariaat aangezien alle paarden
gecontroleerd worden.
!!! Wanneer de leidsels overgenomen worden tijdens de verkenning of op eender welk moment,
dienen de menner en de groom in orde te zijn conform de veiligheidsvoorschriften (tok en
bodyprotector).
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VRAGEN ?
Mocht u verdere vragen hebben of meer informatie wensen, aarzel dan zeker niet om ons te
contacteren.
Met vriendelijke groeten,
Lies Dedier
VLP - Disciplineverantwoordelijke mennen

Arthur Tanghe
Technisch Directeur LRV vzw

