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REGLEMENT JONGE PAARDEN CRITERIUM SEIZOEN 
2013/2014 SENTOWERPARK/JUMPING BOCHOLT 

Het betreft een wedstrijd voor jonge paarden in 3 categorieën: 

4 jarige paarden 

Dit zijn paarden die op de datum van aanvang van het criterium (30 november 

2013) geboren zijn in het jaar 2010. 

5 jarige paarden 

Dit zijn paarden die op de datum van aanvang van het criterium (30 november 

2013) geboren zijn in het jaar 2009. 

6 en 7 jarige paarden 

Dit zijn paarden die op de datum van aanvang van het criterium (30 november 

2013) geboren zijn in het jaar 2007 of 2008. 

Praktische informatie 

Paarden moeten in het bezit zijn van een geldig registratie bewijs van een 

erkend stamboek. Een kopie van dit bewijs dient vóór deelname aan het 

criterium gestuurd of gemaild te worden naar het wedstrijdsecretariaat jonge 

paarden criterium SENTOWERPARK/JUMPING BOCHOLT: 

M. Verheijen, B. van Bovenstraat 17, 6107 CP Stevensweert, Nederland, e-mail: 

mgmh.verheijen@home.nl, telefoon vanuit België: 0031637406508 of 

0031475552251. 

Het criterium is opengesteld voor deelname door buitenlandse ruiters en 

bestaat uit 6 wedstrijden (3 in Bocholt en 3 in Opglabbeek) en een grote finale 

in Sentowerpark in Opglabbeek.  

Om deel te kunnen nemen aan de finale moet men hebben deelgenomen aan 2 

wedstrijden in Bocholt en 2 wedstrijden in Opglabbbeek. 
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Wedstrijddata en plaats 

30-11-2013: De Damburg Bocholt 

14-12-2013: De Damburg Bocholt 

11 -01-2014: Sentowerpark Opglabbeek 

25-01-2014: Sentowerpark Opglabbeek 

01-02-2014: De Damburg Bocholt 

22-02-2014: Sentowerpark Opglabbeek 

15 en 16-03-2014: GROTE FINALE Sentowerpark Opglabbeek. 

Aantal Paarden: 

Elke ruiter mag in de finale maximaal 3 paarden per categorie starten. 

Inschrijven: 

Inschrijven dient te geschieden per internet via de inschrijfmodules van Bocholt 

(www.depluimert.com) en Opglabbeek (www.sentowerpark.com). Dit kan tot 2 

dagen voor aanvang van een wedstrijd. De startlijsten worden telkens 

gepubliceerd op de bovengenoemde internetsites de dag voor de wedstrijd om 

18.00 uur. 

Inschrijfgeld: 

4 jarige paarden: € 10 per wedstrijd 

5 jarige paarden: € 12 per wedstrijd 

6/7 jarige paarden: € 15 per wedstrijd 

Proeven: 

6 criterium wedstrijden: 

4 jarige paarden: 1 ronde clear-round.  

5 jarige paarden: 2 fasen parcours NIET op tijd.  

6/7 jarige paarden: 2 fasen parcours op tijd 

 

http://www.depluimert.com/
http://www.sentowerpark.com/
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GROTE FINALE WEDSTRIJD 

4 jarige paarden:  

Klassiek parcours met barrage achteraf (niet op tijd) op strafpunten. 

5 jarige paarden:  

Klassiek parcours met barrage achteraf op strafpunten en tijd. 

6/7 jarige paarden:  

Klassiek parcours met barrage achteraf op strafpunten en tijd. 

Prijzengeld 

 6 criteriumwedstrijden: 

4 jarige paarden:  

Elke foutloze combinatie ontvangt € 5,00 

5 jarige paarden:  

Elke dubbel foutloze combinatie ontvangt € 10,00 

6/7 jarige paarden:  

1e prijs: € 150, 2e prijs: € 120, 3e prijs: € 90, 4e prijs: € 60, 5e prijs: € 30, 6e prijs 

en volgprijzen: € 15 

 GROTE FINALE: 

4 jarige paarden 

5 euro wordt uitgekeerd als de combinatie dubbel foutloos is. 

€ 500 extra prijzengeld te verdelen onder de dubbel foutloze combinaties.  

5 jarige paarden 

1e prijs: 500 euro, 2e prijs: 250 euro, 3e prijs: 150 euro, 4e prijs: 100 euro, 5e 

prijs: 50 euro, 6e prijs en volgprijzen: 25 euro.  

6/7 jarige paarden 

1e prijs: 750 euro, 2e prijs: 375 euro, 3e prijs: 200 euro, 4e prijs: 125 euro, 5e 

prijs: 75 euro, 6e prijs en volgprijzen: 25 euro . 
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Betaling inschrijfgeld en uitreiking prijzengeld 

Alle inschrijfgelden dienen, vooraf aan een wedstrijd, betaald te zijn. 

Prijzengeld kan worden opgehaald na afloop van  een wedstrijd op het 

secretariaat. 

Tijdens de grote finale zijn de beste 6 combinaties per categorie verplicht na de 

wedstrijd zich op te stellen voor de prijsuitreiking en de ereronde. 

Deelname 

Deelname geschiedt geheel op eigen risico en verantwoording.  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de 

wedstrijdorganisatie. 

 

 

 

 

Het is verboden te roken in de accommodatie en  

alle honden moeten aangelijnd zijn! 

 


