Jumping Mechelen – Indoor Masters
Vlaanderens Kerstjumping Mechelen 2014
Jumping Mechelen blijft trouw aan zijn basis opzet: zoveel mogelijk ruiters de kans te geven om deel
te nemen aan dit fantastisch evenement tussen Kerst en Nieuw. Daarom hebben we een nieuw
project in het leven geroepen; de Indoor Masters.
Over 5 verschillende indoor wedstrijden zullen zowel paarden als ponyruiters zich kunnen
kwalificeren voor de JM-IM finales tijdens Jumping Mechelen. Deze finales worden gehouden op
vrijdag 26 december op zowel de A als de B-Piste. Het gaat om verschillende hoogten. Bij de pony’s
gaat het over 90cm en 1m10. Bij de paarden gaat het over hoogten van 90cm tem 1m40.
Steeds zullen de 5 eerste van elke hoogte, bij elke kwalificatiewedstrijd, zich kunnen plaatsen voor
de finale. Als een ruiter zich al plaatste voor die bepaalde hoogte op een eerder gereden kwalificatie,
dan zal de volgende in aanmerking komen voor de finale. Indien een ruiter zich een tweede keer
kwalificeert met eenzelfde paard op een andere hoogte, moet er onmiddellijk gekozen worden aan
welke finale hij/zij zal deelnemen. (Dit wordt doorgegeven aan Jumping Mechelen –
caroline.wauters@skynet.be) Uiteindelijk mag een paard/pony maar aan één finale deelnemen.
Een ruiter kan wel aan meerdere finales deelnemen met een verschillend paard/pony.
De verschillende kwalificaties vinden plaats op volgende wedstrijden :
Paarden
Neeroeteren
www.stal-hulsterlo.be
17/okt 1m10-1m20-1m30-1m40
Neeroeteren
www.dewarre.be
19/okt 90cm-1m00
Hulsterlo
www.stal-hulsterlo.be
26/okt 90cm-1m00-1m10
Azelhof
www.azelhof-horse-events.be
8/nov
1m20-1m30-1m40
Azelhof
www.azelhof-horse-events.be
9/nov
90cm-1m00-1m10
Gesves
www.equitationgesves.be
22/nov 1m20-1m30-1m40
Gesves
Entries : serge.goffin@lewb.be
23/nov 90cm-1m00-1m10
Sentower Park www.sentowerpark.com
28/nov 1m20-1m30-1m40
Hulsterlo
www.stal-hulsterlo.be
29/nov 1m20-1m30-1m40
Sentower Park www.sentowerpark.com
30/nov 90cm-1m00-1m10
Pony’s (90cm & 1m10)
Sentower Park
www.sentowerpark.com
18/okt
S Gravenwezel
www.stal-veldhoven.be
25/okt
Hulsterlo
www.stal-hulsterlo.be
8/nov
Rijschool Oud-Heverlee
www.equicupleuven.be
11/nov
Gesves
www.equitationgesves.be
22/11 (1m10)
Gesves
Entries : serge.goffin@lewb.be
23/11 (0m90)
Voor de kwalificaties dient u zich rechtstreeks in te schrijven via de wedstrijden (niet via Jumping
Mechelen, VLP, KBRSF of LRV). Info over de inschrijvingsmodule vindt u terug op ieders website.
Voor de finale dienen de gekwalificeerde ruiters zich in te schrijven via de VLP: www.equibel.be
Contact Eline Poppe
Verantwoordelijke Jumping, Jeugd Cup
Tel. 09/242 91 43 - Eline@vlp.be

De voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de finales zijn :
 Ruiters moeten lid zijn van de VLP/LEWB (minimum J03 voor de proeven tot en met 1m20/
minimum J08 voor de proeven 1m30-1m40) of de LRV. Indien dit nog niet het geval is dienen
zij zich nog in orde te brengen voor 2014 (bij de LRV via een club (www.lrv.be), bij de
VLP/LEWB dient een licentie aangevraagd te worden. De kostprijs van een licentie J03 is 75€
(basisbedrag) en voor een J08 is 225€ (basisbedrag). Informeer u vooraf naar de
voorwaarden om een licentie te bekomen. Meer info via http://www.vlp.be/LidmaatschapNieuws/competitieve-licenties/
 Paarden en pony’s moeten geïmmatriculeerd zijn bij KBRSF of een combinatie nummer
hebben bij de LRV.
 Gekwalificeerde ruiters dienen opnieuw inschrijvingsgeld te betalen voor de finales. Deze
prijzen zijn afhankelijk van de hoogten en variëren tussen 7€ en 40€. Prijzengeld van de
finales vindt u terug in ons programma.
 Indien er gekwalificeerde ruiters niet deelnemen aan de finale zullen zij niet vervangen
worden.
 Ruiters die deelnemen aan de internationale wedstrijden CSI2/CSIU25/Open CSI5*-W tijdens
Jumping Mechelen zijn niet start gerechtigd voor deze JM-IM Finales.
 Voor de finale in Mechelen krijgt iedere deelnemer 3 bandjes. Indien hij/zij zich
kwalificeerde voor meer dan één IM finale, krijgt de deelnemer 4 bandjes. Er worden geen
extra inkombandjes gegeven. Overige inkomkaarten kunnen verkregen worden via
www.teleticketservice.be. Alle info vindt u terug op onze website www.jumpingmechelen.com.
 Iedere organisatie krijgt 20 tribune tickets voor het dag/avond programma (12u45-24u00)
van vrijdag 26 december 2014.
 Jumping Mechelen levert publiciteitsmateriaal (roll up, flyers, affiche voor op grote scherm
en logo voor op de website). Iedere wedstrijd maakt via de website een link naar de website
van Jumping Mechelen.
 Jumping Mechelen voorziet enveloppen met info voor finale voor de 5 gekwalificeerden van
iedere hoogte. Deze dienen tijdens de prijsuitreiking te worden overhandigd door het OC
aan de finalisten.
 Jumping Mechelen houdt de ranking bij met gekwalificeerde ruiters en bezorgt deze steeds
aan de volgende kwalificatie.
 De samenstelling van de finalisten valt onder de verantwoordelijkheid van Jumping
Mechelen
 Tijdens de laatste kwalificatie in Hulsterlo is ook een vertegenwoordiger van de VLP aanwezig
om de licenties van de gekwalificeerde ruiters nog in orde te brengen, zodat zij nog ONLINE
kunnen inschrijven voor de finales. Informeer u vooraf naar de voorwaarden om een licentie
te bekomen, meer info via http://www.vlp.be/Lidmaatschap-Nieuws/competitieve-licenties/

