REGLEMENT FINALE ELITE CUP

De finale is een samenwerking tussen
LRV, VLP en LEWB

Editie: 20-09-2019
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2 Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op de finale Elite Cup. Niet alle gevallen kunnen
worden voorzien in dit reglement.
Algemeen wordt het reglement van de federatie of liga van de ruiter
gevolgd, bijgevolg moet dit samen bekeken worden.
Ingeval van onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden, behoort de terreinjury
een beslissing te nemen in een sportieve geest die zo nauw mogelijk aansluit met
de geest van dit reglement en de reglementen van VLP, LEWB en LRV.

3 Algemeenheden
Het opzet van deze wedstrijd is om jonge en getalenteerde ruiters het in een finale
tegen elkaar te laten opnemen. De ruiters worden geselecteerd uit de 3
deelnemende federaties.
Tot nader order gaat de finale door op Vlaanderens Kerstjumping Mechelen. Deze
finale is een samenwerking tussen LEWB,VLP en LRV.

4 Selectieprocedure
4.1 Algemene selectiecriteria
-

-

-

Het aantal combinaties per proef wordt bepaald door de organisatie van
Jumping Mechelen. De aantallen zullen bekend gemaakt worden ten laatste
tegen eind oktober van het jaar waarin de superfinale doorgaat.
LEWB, VLP en LRV sturen elk een gelijk aantal ruiters uit naar de superfinale.
LEWB, VLP en LRV hanteren elk hun eigen selectieprocedure die hieronder
verder bepaald wordt.
Ruiters tussen 12 jaar en 21 jaar kunnen geselecteerd worden voor de
superfinale.
Uitzondering: voor niveau 3 kunnen ruiters tot 25 jaar geselecteerd worden.
Bij leeftijdsbepaling wordt er gekeken naar het kalenderjaar waarin de ruiter
bovenstaande leeftijd bereikt.
De ruiter moet een paard voorstellen of reglementair bepaald als
paardencombinatie in rekening genomen worden.
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-

Ruiters mogen slechts 1 paard voorstellen over de gehele superfinale van de
Elite Cup.

4.2 LEWB
LEWB-ruiters worden geselecteerd in 2 halve finales, welke plaatsvinden op:
- 05/10/2019 te Gesves
- 10/11/2019 te (plaats nog te bepalen)

4.3 VLP
VLP selecteert de ruiters uit de selectiewedstrijden van de Elite Cup. De 1e
combinatie uit de eindranking van ieder niveau wordt geselecteerd voor de finale.
Afhankelijk van de timing wordt eventueel de 2e en respectievelijk 3e van iedere
eindranking ook geselecteerd. Voorwaarden voor deelname aan de basiswedstrijden
van het criterium zijn terug te vinden in een apart reglement, te raadplegen op de
VLP -website. Bij selectie voor de finale worden de algemene selectiecriteria
hierboven eveneens in rekening genomen.

4.4 LRV
LRV-ruiters worden geselecteerd op basis van hun prestatie op het nationaal
ruitertornooi, welke plaatsvindt op zondag 6/10/2018 te Bevel.

5 Inschrijvingen
Ruiters die geselecteerd zijn voor de superfinale zullen gecontacteerd worden door
hun eigen federatie. Zij moeten dan vóór een bepaald tijdstip hun deelname
bevestigen. De inleg voor de finaleproef bedraagt €15 en wordt afgerekend met de
eigen federatie.
Deelnemende ruiters ontvangen hun accreditatie en parkingticket zoals
voorgeschreven door de organisatie van Jumping Mechelen. Ruiters worden hierover
geïnformeerd door hun federatie.
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6 Wedstrijd
6.1 Niveaus en proeven
De superfinale gaat door op 3 verschillende niveaus: niveau 1, 2 en 3. Deze niveaus
zijn bepaald aan de hand van een gelijkschakeling van de proeven van LRV, LEWB
en VLP.
Alle protocols zijn terug te vinden in de bijlagen van dit reglement. Niveau 1, 2 en 3
stellen een kür op muziek voor. Bij een kür op muziek mogen oefeningen van een
hoger niveau niet getoond worden. Verdere bepalingen zijn terug te vinden op het
desbetreffende protocol.
Bij een kür op muziek moet een ruiter er rekening mee houden dat hij/zij maximaal
45’’ heeft na het belsignaal om met de hand een teken te geven voor het starten
van de muziek. Na dit teken heeft de ruiter nog 20’’ om de proef te starten. De tijd
van de kür zelf begint bij de begingroet en eindigt bij de eindgroet. De maximum
tijd staat vermeld op het protocol.

6.2 Piste en afmetingen
De finale wordt indoor gereden. De afmetingen van de piste zijn voor alle proeven
20mx40m.

6.3 Startlijsten
De startlijsten worden na opmaak door de verschillende federaties aan de
deelnemers verspreid.

6.4 Muziek voor kür op muziek
Ruiters die een kür op muziek voorstellen dienen bij aanmelding op de wedstrijd
een kopij op CD en op USB-stick af te geven op het wedstrijdsecretariaat. Ruiters
zijn zelf verantwoordelijk voor het goed werken van de CD en de USB-stick.
Enkele Tips:
- Zorg voor muziek van CD-kwaliteit (44.1hHz en 16-bit).
- Brandt de muziek op een recordable-CD van goede kwaliteit (op WAVformaat)
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6.5 Juryleden
De proeven worden gejureerd door 3 juryleden. Iedere federatie vaardigt een jurylid
af. De juryleden worden bekend gemaakt bij publicatie van de startlijsten.

6.6 Stalling
Er kan geen stalling voorzien worden voor de deelnemers van de superfinale.

7 Kledij
Ruiters volgen de reglementen voor kledij van de federatie waarvoor ze uitkomen.

8 Optoming
Ruiters volgen de reglementen voor optoming van de federatie waarvoor ze
uitkomen.

9 Prijzen en prijsuitreiking
Er worden geen geldprijzen voorzien. Er wordt voor iedere deelnemer een
naturaprijs voorzien. Bekers en prijzen worden uitgereikt op de prijsuitreiking. Deze
gaat door in de piste te paard. Bij afwezigheid op de prijsuitreiking, verliest de
ruiter het recht op beker en prijzen.
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