
 

 

 

 

 

FUTURE STARS ACADEMY 

“ Where youngsters become pro’s” 

 

 

1. DATA EN LOCATIE 

De ‘Future Stars Academy’ verloopt over vier wedstrijden die maandelijks plaatsvinden.  

Het is een jonge paarden competitie voor paarden geboren van 2010 tot 2013. 

1e manche  Zaterdag 26 november 2016 

2e manche Zaterdag 17 december 2016 

3e manche Zaterdag 14 januari 2017 

Finale Zaterdag 11 februari 2017 

 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Equiland vzw, gelegen te Sentower Park met 
de steun van volgende partners: 

   

  

 

 

 

 

  



2. CONCEPT 

Geboorte 
jaar 

Leeftijd 
2016  2017 

Hoogte 
1e manche  finale 

Type proef 
manches 

Type proef 
finale 

°2013 3j – 4j 70/80cm  1m Clear - round Clear-round met vakjury 
°2012 4j – 5j 95cm  1m10 Clear - round Clear-round met vakjury 
°2011 5j – 6j 1m15  1m25 2 fasen special Barema A - BOC 
°2010 6j – 7j 1m25  1m35 2 fasen special Barema A - BOC 

 

De puntenverdeling verloopt als volgt: 

 Paarden geboren in 2013 en 2012: 

- Foutloze omloop  = 10 punten 

- 1 t.e.m. 5 strafpunten = 6 punten 

- 6 t.e.m. 11 strafpunten = 3 punten 

- Meer strafpunten/Deelname= 1 punt 

 Paarden geboren in 2011 en 2010: 

- Foutloze omloop = 10 punten 

- 1 t.e.m. 5 strafpunten = 6 punten 

- 6 t.e.m. 11 strafpunten = 3 punten 

- Meer strafpunten/Deelname= 1 punt 

- Paarden in de top 10 ontvangen volgende extra punten: 
1e 20 , 2e 18, 3e 16, 4e 14, 5e 12, 6e 10, 7e 9, 8e 8, 9e 7, 10e 6 

 

3. FINALE 

Tijdens de finale mogen alle jonge paarden deelnemen. Enkel de paarden (dus niet de 
combinaties!) die tweemaal (op drie) deelgenomen hebben, komen in aanmerking voor het 
eindklassement. In de finale verdienen ze dezelfde punten als tijdens de manches. 

De twee beste resultaten van de drie manches plus het resultaat van de finale worden 
opgeteld om tot de eindrangschikking te komen.  

Tijdens de finaleproef voor paarden geboren in 2013 en 2012 zullen er extra punten te 
verdienen zijn. Onze vakjury verdeelt extra punten aan de door hen als best beoordeelde 
jonge paarden. 

Bij een ex aequo is het punt van de vakjury doorslaggevend.  

4. REGLEMENTEN 



Het algemeen reglement van de indoorwedstrijden te Sentower Park (zie website)  is ook 
hier van kracht. Hiernaast zijn volgende reglementen toe te voegen: 

- Enkel de jonge paarden, waarvan we over een kopie van stamboekpapieren 
beschikken, worden opgenomen in het klassement.  

- Jonge paarden mogen enkel deelnemen in hun voorziene leeftijdscategorie, alle 
anderen worden als buiten wedstrijd (HC) geplaatst. 
 
 
 
 
 

 

 


