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SBB COMPETITIE VOOR JONGE PAARDEN  
Eksaarde Doorslaar 20 juni 2021 

Richtlijnen deelnemers 
 

Beste, 

 

Wij noteerden U als 1 van de ingeschreven paarden voor de SBB Competitie van de Jonge Paarden te 

Eksaarde Doorslaar van aanstaande zondag 20 juni 2021. Hierbij vindt u alvast de praktische 

inlichtingen terug. 

 

ALGEMEEN 
 

• De wedstrijd gaat door op de terreinen van Doorslaardorp te Eksaarde. 

• Deelnemers met 5 of meer paarden (of minimum 3 paarden per reeks) kunnen DINSDAG 15 juni 

een starttijd vragen op het secretariaat LRV (016/47 99 69) tussen 09.00 u en 16.00u !  
!!! GELIEVE DIT GOED VOOR TE BEREIDEN EN UW UREN BIJ DE HAND TE HEBBEN !!! 

• In de loop van de week  wordt aan de overige ruiters een starttijd toegekend. 

• De definitieve startlijsten zullen gepubliceerd worden op  en op www.equester.be. Deze dienen 

strikt opgevolgd te worden ! 

 

 

SPRINGWEDSTRIJDEN 
 

• Om een vlot verloop te kennen, vragen wij steeds twee paarden in de piste. 

• De vierjarigen springen één omloop en aansluitend de tweede omloop 

• De vijfjarigen springen één omloop en na de eerste omloop 6-jarigen hun tweede omloop. 

• De zesjarigen springen één omloop en na de tweede omloop 5-jarigen hun tweede omloop. 

• Men is VERPLICHT zich aan de startvolgorde te houden ! 

• Wanneer een combinatie niet tijdig in de piste is, zal de 45 sec geactiveerd worden bij het 

doorrijden van de finish van uw voorganger. 

 

Voor de springwedstrijden :  

• 4-jarigen: twee proeven niet op tijd, maar met een vastgestelde tijd. Er is geen totaalklassement 

over beide proeven. Voor de prijsuitreiking komen de combinaties in aanmerking die dubbel 

correct zijn. 

 

• 5-jarigen: twee omlopen niet op tijd, maar met een vastgestelde tijd voor elke omloop. Een 

barrage niet op tijd voor de eerste plaats. De overige deelnemers worden geklasseerd volgens 

hun strafpuntentotaal over de beide omlopen. Een combinatie, deelnemer in de eerste omloop 

mag steeds starten in de tweede omloop. 

De 5-jarigen, die dubbel correct zijn, mogen na hun 2° omloop in het parcours blijven en wachten 

een 2° keer op de bel om onmiddellijk hun barrage te starten  

http://www.equester.be/
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• 6-jarigen: twee omlopen niet op tijd, maar met een vastgestelde tijd voor elke omloop. Een 

barrage op tijd voor de eerste plaats. De overige deelnemers worden geklasseerd volgens hun 

strafpuntentotaal over de beide omlopen en bij ex aequo volgens de tijd van de eerste omloop. 

Een combinatie, deelnemer in de eerste omloop mag steeds starten in de tweede omloop. 
De startvolgorde van de barrage van de 6-jarigen is volgens de tijd van de eerste omloop !! (en 
niet volgens de starttijd in het programmaboekje) 

 

De prijsuitreikingen van de springwedstrijden zijn aansluitend aan de wedstrijden. 

Programma: zie bijgevoegd overzicht 

 

 

!!! BELANGRIJKE MEDEDELINGEN !!! 
 

• Het is essentieel dat de startlijsten strikt en stipt opgevolgd worden ! Het niet respecteren 

van de startvolgorde heeft automatisch uitsluiting tot gevolg. 

• Een hoofdstelnummer dient ten allen tijde aan de linkerzijde van het paard bevestigd 

worden (aan hoofdstel of zadeldoek). 

• !!! Alle LRV-combinaties dienen aan te treden in een correct LRV-uniform, zo niet zal hun 

inschrijvingsgeld aangepast worden naar de bijdrage van een niet-LRV-lid! 

• Een rijhelm  met driepuntsluiting is verplicht voor alle ruiters (geen dressuurhoed toegelaten 

!) van zodra u te paard rijdt, dus zowel op het wacht- als op het wedstrijdterrein ! 

• De stewards ter plaatse zullen toezicht houden over de terreinen en zowel het uniform van 

ruiter, de uitrusting van paard alsook het correcte chipnummer van het paard controleren. 

• Ten allen tijde dient het stamboekbewijs van het dier voorgelegd kunnen worden. Indien het 

origineel stamboekpapier of een kopie niet voorgelegd kan worden, zal u niet starten. 

 

Wij wensen U een fijne en een sportieve dag toe en danken U voor de goede medewerking, 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Carine Wymeersch     Maude De Smedt   

Voorzitter LRV Oost-Vlaanderen   Operationeel Directeur LRV  
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SBB COMPETITIE VOOR JONGE PAARDEN  
Eksaarde Doorslaar 20 juni 2021  

Overzicht verloop springterrein 
 

 
!!! Alle LRV-combinaties dienen aan te treden in een correct LRV-uniform, zo niet zal hun 
inschrijvingsgeld aangepast worden naar de bijdrage van een niet-LRV-lid! 
 
Zondag 20 juni 2021 
 
A terrein – ZANDPISTE 
08.00 – 12.06 u  
4-jarigen 1° en 2° omloop 
Sleeppauze 09.50 – 10.00 u 
 
12.20 – 13.53 u 
5-jarigen 1° omloop 
 
14.05  – 15.15 u 
6-jarigen 1° omloop 
 
15.30 – 17.30 u 
5-jarigen 2° omloop 

17.45 – 18.55 u 
6-jarigen 2° omloop 

Aansluitend 
Barrage 6-jarigen 
!!! in volgorde van de tijd van de eerste omloop en niet volgens het 
programmaboekje 
 
 

 


