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OVER DE CAVALOR CUP ZELF
1. In 2017 wordt de 4e editie van het regelmatigheidscriterium ‘Cavalor Cup eventing’
georganiseerd.
2. De ‘Cavalor Cup eventing’ staat open voor ruiters die beschikken over een VLP
licentie.
3. De ‘Cavalor Cup eventing’ zal verreden worden binnen de reeks beginnelingen op
onderstaande nationale eventingwedstrijden.
Deze wedstrijden worden beschouwd als kwalificatieproeven.
-

CNC
CNC
CNC
CNC

Gavere 01/04/2017
Genk 21-23/07/2017
Waregem 30/09-1/10/2017
Merksplas 15/10/2017

4. Aan de hand van de einduitslag van deze proeven krijgen de combinaties punten via
onderstaande formule:
plaats 1 2 3 4 5 6 7 8
punten 20 17 15 13 12 11 10 9

9 10 11 12 13 14 15 16
8 7 6 5 4 3 2 1

Indien de eindscore van de combinatie meer dan 100 strafpunten bedraagt worden
er geen punten toegekend.
5. De punten worden toegekend per combinatie. Een ruiter kan dus verschillende keren
geklasseerd worden met verschillende paarden.
6. VLP is verantwoordelijk voor de opmaak van de tussenstand en het eindklassement.
7. VLP is verantwoordelijk voor de publiciteit van de partner Cavalor op de
kwalificatiewedstrijden.

PRIJZEN VAN CAVALOR PER WEDSTRIJD
8. De eerste drie combinaties van de B reeksen zullen waardebonnen ontvangen van
Cavalor.
Voor alle andere geklasseerde ruiters vanaf plaats 4 worden er Sweeties van Cavalor
voorzien.

PRIJZEN VAN CAVALOR NA EINDKLASSEMENT
9. De 4 beste combinaties van het eindklassement mogen deelnemen met 1 paard naar
keuze bij een internationale topruiter (te bepalen door Cavalor).
10. Cavalor voorziet voor de 4 beste combinaties van het eindklassement bijkomende
naturaprijzen. Cavalor laat de waardebonnen en naturaprijzen leveren op VLP
waarbij VLP zelf voor de verdeling zorgt.
11. Cavalor voorziet eveneens voor de 4 beste combinaties van het eindklassement een
prijzenpot van € 625.
1e plaats
€ 250
e
2 plaats
€ 200
3e plaats
€ 100
4e plaats
€ 75
12. Toelichting:
- Enkel het beste resultaat per ruiter komt in aanmerking. Indien een ruiter met
nog een ander paard in de top 4 voorkomt zal hij niet nogmaals in aanmerking
komen voor de prijzen van het eindklassement, maar zal deze prijs naar de
volgende combinatie gaan.
-

In geval van ex-aequo in het eindklassement is het resultaat behaald tijdens de
laatste kwalificatieproef doorslaggevend (indien een ruiter niet heeft
deelgenomen aan deze proef komt dit overéén met “geen resultaat” dus zal de
andere ruiter boven deze ruiter geklasseerd worden). Indien er nadien nog een
ex-aequo zou zijn dan is het aantal deelgenomen wedstrijden doorslaggevend,
gevolgd door het resultaat op de voorlaatste wedstrijd (volgens bovenstaand
principe).

ALGEMEEN
13. Onvoorziene gevallen zullen worden beslecht door de Directeur van de Vlaamse Liga
Paardensport in overleg met de VLP-eventingcommissie en Cavalor.

