
 
Reglement clubkampioenschap jumping Ruiterclub GROENHOVE 

Seizoen 2021-2022 
 
Art 1 
Het kampioenschap is een organisatie van Ruiterclub Groenhove en wordt verreden 
onder de reglementen van de F.E.I. (Fédération Equestre Internationale) 
 
Art 2 
De wedstrijden staan enkel open voor leden van R.C. Groenhove.  Deelnemen kan 
zowel met een eigen paard als met een paard van manege Groenhove.  Voor de 
deelnemers met een manegepaard zal een zo eerlijk mogelijke verdeling van de 
paarden gebeuren door Bruno en/of Katrien en/of Laurence, gezien over de 
verschillende wedstrijden. 
 
Art 3 
Het clubkampioenschap jumping bestaat uit 4 manches en een finaledag. Op de 
finaledag wordt in de voormiddag de 5de manche gereden.  In de namiddag wordt de 
finalemanche gereden. De data van deze wedstrijden worden via een 
uitnodigingsbrief en via de website www.groenhove.be meegedeeld in de loop van 
de maand september. 
 
Art 4 
De bedragen van de inschrijvingsrechten worden jaarlijks bepaald en vermeld in de 
uitnodigingsbrief.  Deze uitnodigingsbrief kan men vinden op de website. 
De deelnemers dienen vooraf in te schrijven.  Voor de eerste wedstrijd gebeurt dit 
tegen een datum vermeld via de website.  Vanaf de tweede wedstrijd dienen de 
deelnemers ten laatste op woensdag vòòr de wedstrijddag hun deelname te 
bevestigen of in te schrijven.  Deelnemers die op de wedstrijddag bevestigen of 
inschrijven betalen een extra bijdrage.    
 
Art 5 
Er worden 5 proeven voorzien met volgende hindernishoogte : 
Reeks 1 : 60 cm (proef voor debutanten) 
Reeks 2 : 70 cm 
Cavaletti-proef 
Reeks 3 : 75 cm 
Reeks 4 : 80 cm 
Reeks 5 : 90cm – 100cm 
 
Alle reeksen kunnen eventueel met 10 cm verhoogd of verlaagd worden of 
opgesplitst worden : eigenaarspaarden - manegepaarden.  Deze aanpassingen zijn 
afhankelijk van het niveau van de deelnemers én het aantal inschrijvingen.  



De proeven worden op elke wedstrijd in deze volgorde gereden. 
 
Art 6 
De deelnemers worden geacht zich in te schrijven in de reeksen naar hun eigen 
vermogen en  eerlijke sportiviteit.  Deelnemers met een manegepaard dienen zich in 
te schrijven in samenspraak met Bruno en/of Katrien en/of Laurence. 
 
Art 7 
Deelnemers die hun paarden starten in een te lage reeks kunnen door de jury en/of 
organisatie verwezen worden naar een hogere reeks of dienen te starten “buiten 
wedstrijd”. 
 
Art 8 
Proef voor debutanten (reeks 1) : Dit is een proef voor beginnende springruiters.  De 
bedoeling van deze proef is een parcours te leren springen onder begeleiding van 
een deskundige lesgever aangeduid door de organisatie. De deelnemers hebben het 
recht bij uitsluiting hun parcours te vervolledigen 
 
Cavaletti-proef (reeks 3) : Dit is een proef voor beginnende springruiters.  De 
bedoeling van deze proef is een parcours te leren rijden waarbij zowel de 
behendigheid als de stuurvaardigheid van de ruiter of amazone wordt getest..  De 
normaal opgelegde lijn van het parcours en de juiste volgorde van de hindernissen 
dient hier te worden gevolgd.  Dit gebeurt onder begeleiding van een deskundige 
lesgever aangeduid door de organisatie.  Er wordt opbouwend gewerkt met de 
bedoeling een parcours te leren springen.  De deelnemers hebben het recht bij 
uitsluiting hun parcours te vervolledigen.  Alle deelnemers met een foutloze omloop 
worden ex-aequo geklasseerd op de eerste plaats. 
 
 
Art 9. 
Na elke wedstrijd wordt er voor de reeksen 1, 2, 4 & 5 een klassement opgesteld aan 
de hand van volgende puntentoekenning : 20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-
3-2-1.  Iedere deelnemer krijgt tenminste 1 punt toegekend bij deelname. 
 
Art 10 
Het voorlopige klassement kan men vinden op de website van Groenhove onder de 
rubriek Wedstrijden. Vanaf de 4de manche telt het voorlopige klassement enkel de 3 
beste manches. Voor klachten en opmerkingen over het voorlopige klassement kan 
men terecht bij Katrien of de voorzitter van de ruiterclub of de voorzitter van de 
wedstrijdjury. 
 
Art 11 
De startvolgorde zoals voorzien op de lijsten moet strikt worden gevolgd.  Wijzigingen 
kunnen slechts worden toegelaten - mits gegronde redenen - met toestemming van 
de voorzitter van de jury. 
De startvolgorde voor de finalemanche wordt bepaald door het voorlopige 
klassement (3 beste manches) na de 4de manches.  De leider van het voorlopige 
klassement dient als laatste te starten in de finalemanche, de tweede van het 
voorlopige klassement dient als voorlaatste te starten, enz. 



Er kunnen afwijkingen worden toegestaan door de organisatie en/of de jury voor 
ruiters die met twee paarden deelnemen in één wedstrijd. 
De startvolgorde van de 5de manche is de omgekeerde startvolgorde van de 
finalewedstrijd. 
 
Art 12 
Voor alle reeksen zijn geldprijzen voorzien, voor de reeksen 2, 4 en 5 is er ook een 
beker voor de winnaar. De geldprijzen worden jaarlijks vastgelegd en worden 
meegedeeld via de website. 
Minimum één op vier deelnemers worden geklasseerd. 
 
Art 13 
Deelnemers die de prijsuitreiking negeren - zonder gegronde reden- kunnen geen 
aanspraak maken op hun geldprijs.  De gegronde reden dient vòòr de prijsuitreiking 
bekend te zijn bij de voorzitter van de jury. 
 
Art 14 
Voor de reeksen 4 & 5 is een ruiteruniform verplicht. 
Voor de andere reeksen is ruiterkledij verplicht. Ruiteruniform is niet verplicht maar 
wordt aanbevolen.  Absoluut minimum zijn : rijlaarzen (chaps zijn toegelaten), 
ruiterpet (met drie vasthechtingspunten), ruiterbroek (liefst wit), clubkledij van 
Ruiterclub Groenhove, zwarte of donkerkleurige jas. 
 
Art 15 
De paddockoverste is een vertegenwoordiger van Ruiterclub Groenhove.  Hij 
organiseert de paddock en zorgt voor de naleving van de reglementen. 
 
Art 16 
De voorzitter van de jury is het hoogste gezag op het wedstrijdterrein en beslist 
onpartijdig in een uitspraak van welke aard deze moge wezen. 
 
Art 17 
Een combinatie ( = zelfde ruiter/zelfde paard) die drie opéénvolgende manches wint 
dient onmiddellijk naar een hogere reeks over te gaan. Deze combinatie behoudt wel 
zijn punten voor het eindklassement in zijn initiële reeks.  In deze hogere reeks dient 
de combinatie aan minimum één manche deel te nemen.  Bij tegenvallende 
resultaten kan de combinatie een aanvraag doen om terug te keren naar zijn initiële 
reeks.  De organisatie - in samenspraak met de voorzitter van de jury - kan deze 
aanvraag goedkeuren. 
 

Art 18 
Een combinatie kan in twee opeenvolgende proeven deelnemen namelijk de reeks 
waar men thuis hoort en een reeks hoger.  Combinaties met een manegepaard 
kunnen slechts in één reeks starten. 
 
Art 19 
Indien een combinatie in twee opeenvolgende proeven deelneemt kan deze 
combinatie slechts in één enkele reeks in aanmerking komen voor het 
eindklassement.  Het is de beste plaats in het eindklassement van de twee 
opeenvolgende reeksen die in aanmerking wordt genomen voor de eindklassering.  



Indien de plaats in het eindklassement dezelfde is, zal het eindklassement van de 
hoogste reeks tellen. 
 
 
Art 20 
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient men aan 3 van de 5 
manches te hebben deelgenomen (finalemanche niet inbegrepen). 
 
Art 21 
De 6de manche is de finalewedstrijd.  De punten van de finalewedstrijd worden bij 
het voorlopige klassement (3 beste manches) geteld. 
Indien daarna blijkt dat er een ex-aequo is voor de eerste plaats, wordt er op deze 
finalemanche een extra proef voorzien tussen de desbetreffende ruiters om de 
winnaar aan te duiden. De startvolgorde in deze extra proef wordt bepaald door 
lottrekking.  Deze extra proef wordt verreden volgens Barema A op tijd (art. 238.2.1 
F.E.I.). 
Voor reeks 3 (cavaletti-proef) wordt er geen eindklassement opgemaakt en worden 
alle deelnemers ex-aequo geplaatst. 
 
Art 22 
De huldiging van de kampioenen en andere geklasseerden van het 
clubkampioenschap vindt plaats onmiddellijk na de finalewedstrijd.  De deelnemers 
die in aanmerking komen voor het eindklassement dienen wel aanwezig te zijn op de 
prijsuitreiking om recht te hebben op hun prijs.  Enkel bij geldige reden en verwittiging 
aan de voorzitter van de ruiterclub kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 
In geval van een ex-aequo in het eindklassement (uitgezonderd voor de eerste plaats 
→ zie Art 22) zal de prestatie van de finalemanche doorslaggevend zijn om het 
eindklassement (zonder ex-aequo’s) op te maken. 
 
 
 
Art 23 
De kampioenen dienen zich – in ruiteruniform of in ruiterkledij - op de finaledag na de 
huldiging ter beschikking te houden ten behoeve van de clubfotograaf en/of de 
persfotograaf gecontacteerd door de organisatie. 
 
Art 24 
Door inschrijving aan één of meerdere wedstrijden van het kampioenschap verklaart 
de deelnemer zich akkoord met dit reglement “clubkampioenschap jumping 
Ruiterclub Groenhove”.  Klachten (uitgezonderd over een foutieve puntentelling van 
het dagklassement, het voorlopige- en eindklassement) kunnen enkel schriftelijk (via 
email aan info@groenhove.be) worden ingediend.  Het bestuur van Ruiterclub 
Groenhove beslist souverein omtrent de ontvankelijkheid van de klacht.   
 
 


