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IPK-selectie reglement WVUR Dressuur 2022
Het IPK-selectie criterium is een kwalificatiecriterium voor het Interprovinciaal
Kampioenschap dat wordt gereden op zaterdag 27 augustus 2022. Dit jaar is VOR de
organiserende provinciale. We zijn te gast in de Katershoeve in Loenhout.
Dit criterium geldt voor ruiters met hun hoogste proef in niveau 1 - 2 - 3.
Voor het criterium komen 5 selectiewedstrijden in aanmerking:
Bocage 1820
Dentergem
● 15 mei 2022
Jumping Waregem
Waregem
● 26 mei 2022
De Blauwe Zaal
Brugge
● 5 juni 2022
Stal de Ark
Kortemark
● 10 juli 2022
Ruitershof Cavallo
Vlamertinge
● 17 juli 2022
Snippenhof
Leffinge
● 24 juli 2022
Het klassement wordt per niveau bijgehouden en wordt als onderstaand opgemaakt:
Het gemiddelde van de 4 3 beste selectiewedstrijden vormt het eindresultaat per
kandidaat.
Kandidaten die gemiddeld >66% behalen, behoren zeker tot de selectie van het IPK.
Indien meerdere ruiters/amazones gemiddeld >66% behalen, zijn het de 1ste vier die
geselecteerd worden.

Selectievoorwaarden combinaties:
●
●

●

De selectie geldt voor een vaste combinatie ruiter/paard/niveau.
Elke deelnemende combinatie dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:
○ Paard moet beschikken over geldig immatriculatienummer
○ Ruiter/amazone beschikt over licentie D03 (ruiter mag niet op nationaal
niveau gestart zijn behalve proeven jonge paarden)
○ Vaccins paard in orde
Een combinatie moet aan minimum 4 3 selectiewedstrijden van de 5 4
deelnemen.
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Het gemiddelde van de 4 3 beste selectiewedstrijden vormt het eindresultaat per
kandidaat. Kandidaten met een gemiddelde >66% behoren zeker tot de selectie
van het IPK. Extra kandidaten worden geselecteerd door de dressuurcommissie
WVUR (4 deelnemers IPK en 2 reserves)
In geval van ex-aequo in het gemiddelde >66% is het resultaat behaald tijdens de
laatste kwalificatieproef doorslaggevend.
De 6 geselecteerde combinaties per niveau dienen in hun niveau te blijven rijden
tot na het ipk, indien dit niet het geval is vervalt de selectie.
Op zondag 31 juli 2022 is er in het Gouden Bit te Loppem een samenkomst
voorzien, dit na het einde van de reguliere wedstrijddag.
Aandacht voor selectie niveau 3
Op het IPK moeten de geselecteerden niveau 3 ook een kür voorstellen. Deze kür
moet minstens 1 maal voorgesteld en gejureerd worden op een WVUR-wedstrijd.
Noodzakelijke bijsturingen/aanpassingen kunnen besproken worden met de
betrokken jury op deze wedstrijddagen.
De kür kan voorgesteld worden op onderstaande wedstrijden:
Bocage 1820
Dentergem
○ 14 augustus 2022
‘t Paddegat
Stalhille
○ 21 augustus 2022
Er wordt verwacht dat alle geselecteerde ruiters hun collega’s mee aanmoedigen
zodoende blijft elke ruiter aanwezig tot het einde van de laatste prijsuitreiking op
het IPK.
Uitzondering: de aanwezigheid van de reserve ruiters wordt op prijs gesteld.

Een selectie kan geweigerd worden wegens het tonen van onsportief gedrag tegenover
juryleden & officiëlen alsook tegenover andere deelnemers.
De dressuurcommissie behoudt steeds het recht om een geselecteerde te weigeren of
andere ruiters/amazones te selecteren zonder hiervoor enige uitleg verschuldigd te zijn.
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