REGLEMENT
TALENTENSTIMULERING

VLP Talentenplan … van jong talent tot wereldkampioen

1. Omschrijving
1.1.

De VLP-Talentenstimulering is de onderste laag van de piramide van het VLP-Talentenplan.
Talentenstimulering moet gezien worden in het kader “sport voor allen” waarbij de jeugd bewust wordt
gemaakt van de structurele opleiding.

1.2.

Onder talentenstimulering worden alle projecten bedoeld die tot doelstelling hebben de jeugd op een
doordachte manier te laten omgaan met de sport.

1.3.

Het “provinciaal project dressuur” omvat de J2L Youngster Cup.

2. Provinciaal project jumping
2.1.

Per provincie worden na afloop van het wedstrijdseizoen 2 ruiters geselecteerd. Deze 10 ruiters worden
uitgenodigd voor een stage met een toptrainer/ruiter. Indien een winnaar van een provinciale en
leeftijdscategorie niet aanwezig kan zijn op de stage, dan wordt deze plaats afgestaan aan de volgende
ruiter(s) uit dezelfde provinciale en leeftijdscategorie.

2.2.

Enkel Belgische ruiters met een provinciale J3-VLP-licentie komen in aanmerking.
Indien een ruiter een dubbele nationaliteit heeft en deze rijdt voor zijn/haar andere nationaliteit op een
hogere niveau dan provinciaal, dan kan deze niet meer in aanmerking komen.

2.3.

De ruiter behoort tot de provinciale die vermeld is bij de VLP-licentie.

2.4.

Alle provinciale wedstrijden (CDRV geregistreerd in Equidata) van het lopende jaar worden in rekening
gebracht voor de berekening van de provinciale resultatenranking.

2.5.

De punten worden opgeteld per ruiter.

2.6.

De ruiters worden per provinciale ingedeeld in 2 leeftijdscategorieën:
Categorie 1: ruiters die in het lopende jaar 12 tot en met 15 jaar worden.
Categorie 2: ruiters die in het lopende jaar 16 tot en met 18 jaar worden.

2.7.

Per categorie wordt er 1 ruiter geselecteerd op basis van een provinciale resultatenranking.
Dus 2 ruiters per provinciale.

2.8.

Principieel wordt voor de discipline jumping de nadruk gelegd op het foutloos rijden en het eventueel
foutloos rijden van eraan gekoppelde barrages. Er wordt geen rekening gehouden met klassementen.
Er wordt eveneens geen rekening gehouden met speciale proeven (zoals progressieve omlopen,
jachtparcours, krachtproef, …).

2.9.

Detail puntentelling
1m00-1m05
foutloos in basis = 1 punt
1m10-1m15
foutloos in basis = 2 punten
1m20-1m25
foutloos in basis = 4 punten

2.10.

De ruiters in de categorie 1 en 2 met de meeste punten worden geselecteerd.
Indien er in een categorie een ex-aequo is in het aantal punten, is het puntensaldo op de hoogste
proeven doorslaggevend, indien hier ook nog een ex-aequo is dan wint de ruiter met de meeste
gemiddelde punten in de hoogste proeven per wedstrijd (aantal punten/aantal wedstrijden).

foutloos in basis en barrage = 2 punten
foutloos in basis en in barrage = 4 punten
foutloos in basis en in barrage = 8 punten
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