REGLEMENT DARCO CUP
KWALIFICATIE zondag 11 oktober 2015
BWP Auction Antwerp – Contact : Pieter Goyvaerts + 32 479 66 46 68
Azelhof – Aarschotsesteenweg 201 – 2500 Koningshooikt
FINALE zondag 27 december 2015
Jumping Mechelen
DEELNAMEVOORWAARDEN AAN KWALIFICATIE EN FINALE







De DARCO CUP is voorbehouden aan ploegen van 3 verschillende ruiters/amazones met
paarden van eenzelfde vaderhengst.
Een ploeg wordt gezamenlijk ingeschreven en bij
inschrijving dient men aan te geven welke combinatie welke hoogte zal rijden.
De deelnemende paarden dienen ingeschreven te zijn in een stamboek erkend door de SBFSH
en dienen geimmatriculeerd te zijn bij KBRSF indien ze bereden worden door ruiters aangesloten
bij VLP/LEWB. De paarden dienen geregistreerd te zijn bij LRV indien ze bereden worden door
een ruiter die lid is van LRV. Een copy van de paspoorten van de deelnemende paarden moet bij
de inschrijving bezorgd worden aan VLP.
De ruiters dienen een geldige licentie te hebben bij VLP of LEWB, minimaal niveau 03. Ruiters
die aangesloten zijn bij LRV kunnen ook deelnemen.
Elk paard kan maar deel uitmaken van één ploeg
Elke ruiter kan in een onbeperkt aantal ploegen rijden.

VERLOOP VAN DE PROEF





De verschillende reeksen lopen volgende proef :
 1m10
238.1.1. (binnen de tijd)
 1m20
238.1.1. (binnen de tijd)
 1m30
238.2.1. (op tijd)
 Het parcours van 1m10 wordt eerst gereden door alle ruiters ingeschreven op die hoogte,
vervolgens de ruiters 1m20 en tenslotte de ruiters 1m30.
Het resultaat van de ploeg wordt bepaald door de samentelling van de strafpunten van de drie
combinaties en de tijd van de laatste combinatie (1m30)
Indien een ruiter uitgesloten wordt, is de ploeg uitgesloten. De andere ruiters krijgen zowel op de
kwalificatie als op de finale alsnog de mogelijkheid om hun omloop te rijden.

WIJZIGINGEN





Wijzigingen dienen vóór vrijdag 9 oktober doorgegeven worden via mail naar eline@vlp.be . Er
kan nog maximaal één paard gewijzigd worden in de ploeg. Ruiters kunnen nog gewijzigd worden
indien ze aan de deelnamevoorwaarden voldoen (ook voor de finale). Onderlinge verschuivingen
tussen ploegen zijn enkel toegelaten indien ze eveneens voor vrijdag 9 oktober worden
doorgegeven. Nadien zijn geen wijzigingen meer mogelijk.
De tien beste ploegen gaan door naar de finale tijdens Jumping Mechelen. De paarden die deel
uitmaken van deze ploegen mogen NIET meer gewijzigd worden.
Indien een ploeg forfait geeft voor de finale zal deze vervangen worden door het volgende team.
Vervangingen worden toegelaten tot de sluitingsdatum van de inschrijvingen van de finale.

INSCHRIJVINGEN EN PRIJZENGELD




KWALIFICATIE
 Per ploeg wordt een inschrijvingsgeld betaald van 45 euro via overschrijving op het
rekeningnummer BE06 4410 6333 8122 met vermelding ‘Darco Cup + naam van het team’.
 Inschrijvingen gebeuren via het online inschrijvingsformulier met verplichte opname van
gegevens zoals de chipnummer, naam paard, naam ruiter en gemeenschappelijke
vaderhengst.
 Het prijzengeld tijdens de kwalificatie bedraagt 1200 euro, te verdelen per ploeg volgens
volgende verdeelsleutel (aan de top 9 : 300-240-180-120-120-60-60-60-60).
 De volgprijzen (1 op 4) worden verder uitbetaald aan 45 euro per ploeg
 De prijzengelden worden ter plaatse uitbetaald. Prijzen die niet afgehaald worden, zijn nadien
niet opeisbaar.
FINALE
 Op de finale wordt er aan de top 3 prijzengeld uitbetaald
 Eerste ploeg :
500
 Tweede ploeg :
300
 Derde ploeg :
200
 De ploegen die wensen te starten op de finale dienen opnieuw 45 euro te betalen en dienen
zich tijdig in te schrijven.
 De prijzengelden worden ter plaatse uitbetaald. Prijzen die niet afgehaald worden, zijn nadien
niet opeisbaar.

