
 

 Reglement Greenfield criterium 
Studentenruiters 2020 
 

1  
Deelnemers van het criterium moeten lid zijn van de BVSR en moeten effectief nog student 
(+17) zijn. Ze moeten dus studentenkaart en/of bewijs van inschrijving kunnen voorleggen. Het 
gaat om een bewijs van het studeerjaar 2019-2020. Dit bewijs moet op vraag van  
het bestuur kunnen voorgelegd worden op het secretariaat van de verschillende  
wedstrijden.  
 

2  
Stel deelnemers starten met meerdere paarden in één proef, dan moet hij/zij voor aanvang  
van de proef meedelen welk paard in aanmerking komt voor het criterium. Dit om  
eerlijke concurrentie mogelijk te houden. Dit is ook noodzakelijk daar de toegekende  
punten toegewezen worden aan de ruiter en niet aan combinaties. Zo is het dus mogelijk  
om op iedere proef met een ander paard te starten. Punten worden aan de ruiter  
toegewezen.  
 

3 
Men moet minstens aan drie wedstrijden deelnemen om in aanmerking te komen voor het  
Klassement en een ticket voor het Belgisch kampioenschap in Mechelen te bemachtigen.  
 

4   
Voor het kampioenschap tijdens Jumping Mechelen zal men een selectie moeten afdwingen.  
De besten uit het criterium met minstens drie deelnames gedurende het wedstrijdseizoen 
krijgen zeker startrecht. Er zal eveneens een selectiewedstrijd komen. Het aantal geselecteerden 
tijdens deze selectieproef voor het kampioenschap kan ten allen tijde gewijzigd worden door het 
bestuur. Deelnemen aan het BK tijdens Jumping Mechelen kan via de selectieproef (zie 
kalender) of via het studentencriterium. Om zich via het criterium te selecteren dient men 
minsten deel te nemen aan 3 wedstrijden tijdens het jaar.  
 

5  
Jumping Mechelen is het begin van ons kalenderjaar. Leden die in 2019 Jumping Mechelen 
meereden binnen het criterium, maar in 2020 geen student meer zijn, betalen dus lidgeld terwijl 
ze geen punten kunnen behalen tijdens het criterium in 2020. Je mag uiteraard wel deelnemen.  
 

6  
De BVSR is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of verlies of diefstal van 
voorwerpen.  
 

7 
De BVSR behoudt zich ten allen tijden in overleg met de wedstrijdjury het recht om het 
wedstrijdprogramma/type omloop te wijzigen.  

 



8 
Vanaf heden zal Greenfield voor mooie naturaprijzen zorgen. Ieder lid kan per kalenderjaar 
maximum 2 hoofdprijzen in ontvangst nemen. Wanneer de winnaar reeds het maximum bereikt 
gaat de hoofdprijs naar het eerst volgend geklasseerd lid.  
 

9  
Deelnemers die zich inschrijven en uiteindelijk niet meer kunnen komen, dienen zich tijdig af te 
melden. Combinaties die zich niet afmelden, betalen €5/combinatie. 
 

10  
Puntensysteem:  
 
1ste   20 pnt  

 
2de  17  

 
3de  15  

 
4de  12  

 
5de  10 

 
6de  8  

 
7e  7  

 
8e  6  

 

1/4 krijgt punten volgens bovenstaand systeem 

Foutloze omloop:  4 punten  

Deelname zonder uitsluiting: 1  

Uitsluiting 0  


