
           

Beste Amazone,Ruiter  en Familie      Torhout,25 februari ’23 

 

Het Clubkampioenschap Jumping loopt stilletjes naar zijn einde. Dit betekent dat we nog een 

spannende dag krijgen 

DE  FINALE   OP    2  april 

Op ZONDAG 2 april  vindt de FINALE van het Clubkampioenschap JUMPING plaats. 

Deze finale verloopt over   een hele  dag   (er zijn geen rijlessen) 

Elke amazone of ruiter die lid is van R.C. GROENHOVE kan deelnemen aan deze Jumping. 

PROGRAMMA 
 

Voormiddag : 8.30u Parcours verkenning  
            9.00u  Barema A met 1 barrage voor Reeks 1 
                                    Clear Round voor de Cavalettie proef  
         Progressief op tijd voor Reeks   2 -3-  4  
Namiddag : 14u       Barema A met 1 barrage voor Reeks  1 – 2 – 3 -- 4 
                                   Clear Round  voor de Cavalettie proef  

INSCHRIJVEN 
 

VOORAF 

IEDEREEN MOET ZICH VOOR DE FINALE INSCHRIJVEN OF DEELNAME BEVESTIGEN 
WANNEER : Voor alle REEKSEN tijdens hun springles op zaterdag 18 maart en/of   tegen  zondag 
19 maart. Na deze datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard. De deelnemers met een 
manégepaard mogen voor de wedstrijd in de namiddag 2 keuzepaarden opgeven  

DEELNAME Voor de 2 wedstrijden : manégeruiters : 36€(diegene die de reeks betaalden) 
                                            Eigenaars         : 20€(diegene die de reeks betaalden) 
                                           Daglicentie  : 20€/wedstrijd manégepaard 
                                             : 12€/ wedstrijd  eigen paard (als je/wedstrijd betaalde ) 
Betaling gebeurt bij inschrijving /of verrekenen  van ” niet deelgenomen wedstrijd” 

UNIFORM   IS NIET VERPLICHT  voor Reeksen 1 – 2 – cavalettie proef  (maar proberen het uniform zoveel 

mogelijk te respecteren)               voor Reeksen  3-4 : Uniform  VERPLICHT 

KLASSEMENT FINALE : De Finalisten; dit zijn de amazones of ruiters die tenminste aan 3 van de 5 

manches hebben deelgenomen(manche van 02/4/23 in de voormiddag inbegrepen) plaatsen zich voor de 
eindklassering. De punten van de  finalemanche  op 02/4/23 (namiddag) worden  bij het voorlopig 
klassement(3 beste wedstrijdpunten) geteld. 

Het voorlopig klassement zal uithangen in de bar en op de site staan onder wedstrijden . Mochten er 
eventueel klachten of suggesties zijn,gelieve deze uiterlijk tegen 20 maart kenbaar te maken aan Katrien 
of de voorzitter Stefaan Desender 

Op de Finale dag worden de winnaars van het Clubkampioenschap bekend gemaakt en de prijzen 
overhandigd na de laatste proef(rond 18.u). Elke deelnemer die aanwezig is; krijgt een aandenken . 

Het wordt vast een extra spannende finale dag 

Heb je het springen nog niet onder de knie,kom even langs om te kijken hoe die ruiters het 
doen,misschien is het volgend jaar jouw beurt. 

Op zondag 2 april zijn er GEEN RIJLESSEN 
‘sMiddags is er mogelijkheid tot restauratie 
 

Wij verwachten jullie allemaal op Zondag 2 april 
Met sportieve groeten                              R.C.Groenhove 


