2.6

HANDICAP

2.6.1
BASISREGEL :
De handicappunten zijn de punten die de combinaties, door klasseringen in wedstrijden of door overgang(ook
vrijwillig) naar een hogere reeks bekomen tijdens het lopende zomerseizoen en de gewonnen punten in de loop
van de twee voorgaande seizoenen.
ALGEMEEN :
•
‘Iedere’ ruiter mag met een ‘beginnend’ paard (nooit prijs hoger dan A) beginnen in Serie A met 0 punten.
•
Een ‘Beginnende Ruiter’ (zie 1.4.2.2) mag met gelijk welk paard beginnen in serie A met 0 punten
•
Een ‘Gevorderde’ ruiter MOET met een serie B paard minimum in serie B starten
En met een paard van een hogere reeks max. 1 reeks zakken (min. Reeks B) of meer mits toestemming RvB
WIE KRIJGT HANDICAPPUNTEN ?
•
De toegekende handicappunten zijn dezelfde in alle samengevoegde reeksen voor juniors en seniors en
variëren enkel naargelang de plaats in het klassement van de proef
•
1° = 200, 2° = 150, 3° = 100, 4° = 75, 5° e.v. = 50 punten
•

Indien enkel juniors A en juniors B = 1° = 100, 2° = 75, 3° e.v. = 50

•

Geen handicappunten bij Clear round, ploegenwedstrijden en Interclubs

2.6.3
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

REEKSEN IN HANDICAPPUNTEN
A : van 0 tot 1200
B : van 1201 tot 2400
1 : van 2401 tot 3600
2 : vanaf 3601

2.6.4.1
STARTEN EN PRIJS BEHALEN IN EEN HOGERE REEKS - VRIJWILLIGE
OVERGANG
Indien men een paard spontaan in een hogere reeks IN WEDSTRIJD laat starten, bekomt dit paard, vanaf de
eerste klassering, door het feit van ongedwongen overgang naar die reeks, automatisch handicappunten bij tot
het minimum aantal punten overeenkomstig die reeks waarin men het paard laat starten, onafgezien het aantal
punten van het paard op het ogenblik voor overgang naar die hogere reeks.
Zolang zij dus geen prijs maken, kunnen zij terug naar hun oorspronkelijke reeks, zelfs indien zij deelnemen aan
wedstrijden KBRSF of een andere provinciale.
Bij het behalen van een klassering bij KBRSF of een andere provinciale, dient dit gemeld aan het secretariaat KR.
zodat de handicappunten kunnen bijgewerkt worden.
Niet van toepassing voor a.a. BelofteCriterium, YR, GL, …….

2.6.4.3

REEKSVERLAGING :

SERIE I & II paarden kunnen terug naar lagere reeksen indien hun handicap dat toelaat, maar nooit meer
naar SERIE A
•
Eenmaal Serie A verlaten door het behalen van prijs in een hogere reeks, kan een paard in principe niet
meer terug naar A.
Uitzonderingen :
- Met een beginnende ruiter(zie 1.4.2.2) en scholieren
- Na toestemming van de Raad van Bestuur na twee opeenvolgende jaren zonder enige klassering van paard
en/of ruiter.
•

2.6.4.4
•
•

2.6.4.5
•

4 JARIGE PAARDEN

Krijgen handicappunten bij deelname in andere reeksen dan Clear Round en hun eigen leeftijdsreeks en dit
tot een max. van 2.400 punten.
Tenzij zij vrijwillig in serie 1 starten.

2.6.4.6
•

SCHOLIEREN :

Indien er afzonderlijke proeven voor scholieren worden gereden, dan worden er geen handicappunten
toegekend
Scholieren moeten niet (maar mogen wel) overgaan naar serie 1-2

5 en 6 JARIGE PAARDEN :

die enkel aan SPECIFIEKE proeven voor 5 of 6 jarige paarden deelnemen (ook die van het BelofteCriterium)
mogen in hun voorziene handicapreeks blijven.

2.6.4.7

VERANTWOORDELIJKE HANDICAP :

De deelnemer is verantwoordelijk voor de handicappunten van zijn paard en voor de reeks, waarin hij met het
paard dat hij berijdt, start

2.6.4.8

MANCHES :

Handicappunten van de manches worden onmiddellijk bijgeteld
2.6.4.9
GEEN OVERGANG DOOR HANDICAP :
Voor ruiters/amazones, die met een bepaald paard aan het kampioenschap van hun categorie wensen deel te
nemen, is bij voldoende handicappunten, overgang naar een hogere reeks niet meer verplichtend, indien het
paard deze punten nog niet behaalde 3 WEDSTRIJDEN voor de finale wedstrijddag.
Hiervoor wordt ieder jaar een tabel gepubliceerd met de data tot wanneer de handicappunten worden
meegerekend.
Bij vrijwillige deelname in een hogere reeks en prijs behalen binnen deze periode moet men wel in de hogere
reeks blijven.
Als men in deze periode van drie wedstrijden prijs behaald in een hogere reeks moet men eveneens in die reeks
blijven en mag men niet meer meedoen aan het kampioenschap van de lagere reeks.

3. PONYREGLEMENT K.R.
DIT ARTIKEL IS
ENKEL VAN TOEPASSING VOOR PONY'S
3.9.1

HANDICAP PONY’S

3.9.1.1 Wie krijgt punten :
- De handicappunten worden in alle proeven toegekend voor de COMBINATIE pony+ruiter
- De basisregels en bijzondere regels van handicap zoals bij paarden – zie art. 2.6 – zijn van toepassing
- Een combinatie die 3x wint in de hoogte 90 of 100 cm mag niet meer in wedstrijd in een lageren reeks starten.
3.9.1.2
•
3.9.1.3
•
3.9.1.4
•
3.9.1.4
•

PONY’S 70 :
Handicappunten van 0 tot en met 1200
PONY’S 80 :
Handicappunten van 1201 tot en met 2400
PONY’S 90 :
Handicappunten vanaf 2401
PONY’S 100-110 :
Handicappunten vanaf 3601

