
 

Puntentelling K.VOR Wimpel 

1. In 2023 wordt er een regelmatigheidscriteriums “K.VOR Wimpel Jumping” verreden, 

Dit is voor ruiters in de discipline jumping en wordt verreden op een hoogte van 1m25-

1m30, Klasse 6 GT. Totale prijzenpot € 5.000. 

2. Deze cup zal verreden worden over meerdere wedstrijden en een finale proef. 

3. Op basis van de einduitslag van deze proeven krijgen de ruiters punten toegekend 

op basis van volgende formule:  

a. 1ste plaats = 42 punten   

b. 2de plaats = 39 punten   

c. 3de plaats = 37 punten   

d. 4de plaats = 35 punten   

e. enz. ...   

f. Elke gestarte combinatie die de proef uitgereden heeft krijgt minimaal 3 punten 

g. Combinaties die opgegeven hebben of uitgesloten werden krijgen 1 punt. 

4. In eerste instantie wordt op basis van de uitslag aan elke combinatie punten 

toegekend volgens het hierboven vermelde principe. In de tussenstand worden enkel 

de punten toegekend aan ruiters die aangesloten zijn bij de K.VOR en enkel het beste 

resultaat van de ruiter komt in aanmerking. 

5. De provinciale is verantwoordelijk voor de opstelling van het tussen- en 

eindklassement. 

6. 6. De provinciale is verantwoordelijk voor de publiciteit van de partners op de 

wedstrijden. 

K.VOR Wimpel   hoogte 1m30 GT 

1 25/03/2023 De Katershoeve Loenhout  

2 1/04/2023 Stal Cavaro Westerlo  

3 10/04/2023 Dena Stables Turnhout  

4 15/04/2023 Groentenjumping Sint Katelijne Waver  

5 22/04/2023 Azelhof Lier  

6 6/05/2023 De Kraal Zandhoven  

7 21/05/2023 We jump Festival Beerse  

8 28/05/2023 Dena Stables Turnhout  

9 3/06/2023 JV Horses Wuustwezel  

10 10/06/2023 Azelhof Lier  

11 17/06/2023 Azelhof Lier  

12 24/06/2023 De Katershoeve Loenhout  

13 1/07/2023 De Katershoeve Loenhout  

14 22/07/2023 Azelhof Lier  

15 30/07/2023 HorseHotel Schilde  

16 13/08/2023 Tallaerthof Koningshooikt  

17 17/09/2023 Dena Stables Turnhout  

18 1/10/2023 JV Horses Wuustwezel (Dubbele punten) Finaledag K.VOR wimpel 



7. In geval van ex aequo in de proef krijgen de ex aequo’ s de punten van de plaats  

8. Om te komen tot een tussenstand en eindklassement worden de ruiters 

gerangschikt door de punten die ze behaald hebben tijdens de verschillende 

kwalificaties op te tellen. In geval van ex aequo in het eindklassement is het resultaat 

behaald tijdens de laatste finaleproef doorslaggevend (indien een ruiter niet heeft 

deelgenomen aan deze proef dan komt dit overeen met “geen resultaat” = andere 

ruiter staat boven hem/haar). Indien er nadien nog een ex aequo zou zijn dan is het 

aantal deelgenomen wedstrijden doorslaggevend, gevolgd door het resultaat op de 

voorlaatste wedstrijd (volgens bovenstaand principe). 

9. De verdeling van de prijzen pot van het eindklassement:  

 

Plaats Geldprijs 

1    1 275,00 €  

2    1 000,00 €  

3       750,00 €  

4       500,00 €  

5       350,00 €  

6       275,00 €  

7       200,00 €  

8       150,00 €  

9       125,00 €  

10       125,00 €  

11       125,00 €  

12       125,00 €  


