De koers bestaat uit twee en een halve keer de piste te realiseren, waarbij elke ronde 3 hagen bevat.
De eerste 3 van elke halve finale worden geselecteerd voor de finale, waarbij er 1 jumpingproef voor
de finale wordt gehouden om de pony’s optimaal te kunnen laten recuperen.

De ruiters moeten in het bezit zijn van een geldige Belgische licentie, afgeleverd door één van de
paardensportliga’s herkend door de FRBSE. Deze licentie is niet verplicht op het ogenblik van
inschrijven, maar moet ten laatste op de dag van de selectie ter plaatste genomen worden.

De volgorde van de koersen wordt via trekking bepaald. Elke deelnemer bepaalt zelf via trekking aan
welke koers hij deelneemt. De volgorde van trekking wordt bepaald in functie van de aankomst op de
verschillende locaties.

Elke ruiter moet zich schikken naar de regels en de gebruiken opgelegd door de organisatoren en met
uiterste respect voor het welzijn van het dier. In geval van betwisting is enkel de jury van beroep,
aanwezig op de wedstrijd, bevoegd.

Ruiters :
Maximum 12 jaar op 3/11/2017. Type licentie : (Min J01) ;
De instructeur van de ruiter moet zich verzekeren dat het ingeschreven kind over voldoende ervaring
beschikt. De leden van de organisatie zijn geautoriseerd om een ruiter uit de koers te halen, indien deze
laatste een onvoldoende niveau vertoont.

Pony’s :
Maximum 1m30, er is geen minimum.

Om deel te nemen :
moet een verantwoordelijke volwassene het formulier invullen dat u op de internet site
www.jumpingdeliege.be terugvindt.

Datum en tijdstip :
De koers zelf vind op vrijdag 3/11/2017 plaats rond 19h00 ( tijdstip onderhevig aan wijzigingen)

Selecties :

Als de organisatie een te grote vraag registreert, zal een selectie worden georganiseerd.
Outfit :
De ruiter is in een witte paardrijbroek, rijlaarzen, wit hemd en witte stropdas, helm.

Jockeytrui :
Er wordt een jockeytrui ter beschikking gesteld van de ruiters op de dag van de finale en de halve finale.
De ruiter geeft zijn voorkeur door aan de organisatoren, desalnietemin kan hij deelnemen met zijn eigen
kleuren, indien hij/zij dit wenst.

Verdeling jongens/meisjes :
De selectie houdt geen rekening met het geslacht van de ruiters. Het is dus mogelijk dat tijdens de finales
op de Jumping in Luik, slechts 1 geslacht vertegenwoordigd is.

