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Huishoudelijk reglement WVUR Dressuur 2022
Inschrijvingen
1.

HOE & WANNEER
a. Online - Equibel
Uiterlijk maandagavond (tegen 24u) vóór de wedstrijd op komende zondag
i.
tenzij uitzonderingen vermeld op de website van WVUR en/of WVUR
Dressuur (facebook)
ii.
Lees steeds het voorprogramma dat vermeld staat in de kalender op
de website. Hier kun je perfect zien welke proeven op de wedstrijddag
verreden worden.
b. Offline - website WVUR
Uiterlijk maandagavond (tegen 24u)
i.
Kies de juiste wedstrijd / wedstrijdnummer (terug te vinden in de
kalender)
ii.
Vul het formulier volledig in
1. Licentienummer verplicht
indien geen licentienummer ingevuld zal je inschrijving geldig zijn,
maar het resultaat zal niet in aanmerking komen voor
kampioenschappen, cups en klassementen.

iii.
iv.

Tarief: + € 0,00 voor subregionale proeven; + € 10,00 voor regionale
proeven
Bij laattijdige inschrijving (uiterlijk dinsdagavond 24u) zal er + € 10,00
in rekening worden gebracht bovenop de andere kosten.

2. TARIEVEN
a. Online - Equibel (online betalen)
i.
SUB: € 10,00 / proef
ii.
Initiatie & niveau 1: € 15,00 / proef
iii.
Niveau 2-3: € 18,00 / proef
iv.
Niveau 4: € 20,00 / proef
v.
Jonge paarden: € 18,00 / proef
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b. Offline - website WVUR (ter plaatse betalen cash of QR-code)
i.
SUB: € 10,00 / proef
ii.
Initiatie & niveau 1: € 25,00 / proef
iii.
Niveau 2-3: € 28,00 / proef
iv.
Niveau 4: € 30,00 / proef
v.
Jonge paarden: € 28,00 / proef
3. UITZONDERINGEN
a. Ruiters/amazones die in hun niveau 30 handicappunten hebben behaald of
overschreden en die de rest van het zomerseizoen in het zelfde niveau willen
blijven rijden kunnen offline inschrijven via de website van WVUR.
Voor deze inschrijving wordt geen administratiekost aangerekend.
Bij laattijdige inschrijving zal nog steeds € 10,00 aangerekend worden.
b. Inschrijvingen via e-mail worden niet weerhouden.
c. Bij technische problemen bij Equibel kan er beslist worden geen
administratieve kost aan te rekenen. Inschrijven kan dan uitzonderlijk via het
inschrijfformulier op de website van de WVUR.
d. Subregionaal kan maximum 1 jaar gereden worden met uitzondering van
ruiters die ten hoogste 6x deelnemen. Deze kunnen nog één jaar
subregionaal rijden. Zij kunnen slechts 1 jaar in aanmerking komen voor het
regelmatigheidscriterium.
4. DAGLICENTIE
a. Ruiters met L01-licentie kunnen maximaal 3 maal deelnemen over alle
provinciale werkingen (HROV, HGVBB, KR, VOR en WVUR).

Startlijsten
●
●

Zijn terug te vinden online op Equipe en Equibel
Link naar de startlijsten ook terug te vinden op de facebookpagina “WVUR
Dressuur” en WVUR website.

Wedstrijddag
●
●
●
●
●

Verplicht aanmelden op wedstrijdsecretariaat min. 45 min vóór aanvang proef
Combinatie brengt eigen nummer-set mee in functie van samenstellen
hoofdstelnummer
Indien ruiter/amazone wenst te wisselen zoekt deze zelf een combinatie, gelieve
hiervoor wel steeds het secretariaat te verwittigen.
Bij wegvallen wedstrijdcombinaties in een proef wordt aan de ruiters/amazones
gevraagd om indien mogelijk aan te sluiten (in overleg met steward)
Indien lagere proef vroeger eindigt, start volgende proef op gepubliceerde
aanvangsuur
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Geen inschrijvingen mogelijk wedstrijddag zelf
Bij annulatie deelname:
○ door ziekte ruiter/amazone
○ of blessure/ziekte paard
■ graag telefonisch afmelden bij wedstrijdsecretariaat op het nummer
0456 38 04 38 of organisator
bij afwezigheid omwille van andere reden (onvoorziene omstandigheden…): gelieve
steeds het secretariaat telefonisch te verwittigen op het nummer 0456 38 04 38.
Geen afmeldingen via sociale media.
Het nummer 0456 38 04 38 is enkel bereikbaar op wedstrijddagen. Afmeldingen
buiten wedstrijddagen kunnen enkel via e-mail (dressuur@wvur.be).

Starten buiten wedstrijd
●
●
●
●
●
●
●

Een combinatie blijft onderhevig aan de geldende reglementen
Een combinatie kan zowel op zijn / haar handicapniveau als op niveaus die hoger of
lager liggen ‘buiten wedstrijd’ starten.
Een combinatie die ‘buiten wedstrijd’ start, doet afstand van alle prijzen en bekers.
Het aantal ‘buiten wedstrijd’-combinaties worden mee in rekening genomen voor
het bepalen van prijsgerechtigden in de proef.
Een combinatie kan niet buiten wedstrijd starten op het kampioenschap.
Indien een combinatie ‘buiten wedstrijd’ start, moet deze zowel in de inrij- als de
hoofdproef, ‘buiten wedstrijd’ starten.
Inschrijven ‘buiten wedstrijd’
○ Binnen je handicapniveau
Schrijf online in via Equibel en meldt via e-mail (dressuur@wvur.be) en vóór
online sluitingsdatum dat je buiten wedstrijd start.
○ Buiten je handicapniveau
Schrijf in via de website van de WVUR en duidt aan dat je buiten wedstrijd
start.

Prijsuitreiking
●
●

Tijdstip prijsuitreiking staat vermeld op startlijst (= +/- 30 min nà afloop van de
hoogste proef van het niveau)
Protocols kunnen pas afgehaald worden nadat het eindklassement van de proef
gekend is
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Wie:
○
○

Subregionaal: alle combinaties naar prijsuitreiking
Regionaal:
■ PAARDEN: 1 op 4 gestarte combinaties ; 1 beker per proef vanaf 3
starters
■ PONY’S: aan de eerst geklasseerde wordt steeds een beker
overhandigd, ongeacht het aantal gestarte combinaties.
○ Bij ex aecquo zijn de punten van de algemene beoordeling doorslaggevend
Aanbieden voor prijsuitreiking in wedstrijdkledij
Waar:
○ Ter hoogte van het secretariaat of locatie zoals anders mee gedeeld
Prijzengeld:
○ Prijzengeld wordt door Sport Vlaanderen overgeschreven op het
rekeningnummer van de ruiter.
Naturaprijzen
○ Naturaprijzen die niet afgehaald zijn bij moment van uitreiking worden niet
bijgehouden om op een later tijdstip op te halen.

Ter aanvulling van dit huishoudelijk reglement verwijzen wij graag naar het
dressuurreglement op paardensport.vlaanderen of wvur.be
WVUR-dressuurcommissie maart 2022
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