REGLEMENTEN BEKER VAN DE TOEKOMST VAN MOL EN BEKER VAN MOL!
Beker van de toekomst Mol
Selectiewedstrijden vinden plaats op 10/04/16 – 01/05/16 – 21/08/16.
De finale vindt plaats op 04/09/2016.
De namiddagproeven van klasse 2 over de 3 selectiewedstrijden heen, tellen mee voor het algemeen
klassement.
De ruiters die willen deelnemen aan de finale moeten minimum aan 2 selectieproeven hebben
deelgenomen.
Alleen voor combinaties die binnen wedstrijd starten.
De 2 beste uitslagen van de combinatie tijdens de selectieproeven tellen mee voor het algemeen
klassement.
De combinaties kunnen alleen bij de selectieproeven van klasse 2 punten opbouwen.
Bij het behalen van punten in de beker van Mol (klasse 3 + 4) komt men automatisch in dit klassement
terecht en vervallen de opgebouwde punten van de combinatie voor de beker van de toekomst (klasse2).
Verdeling punten: 1ste plaats  21 punten, 2de plaats  18 punten , 3de plaats 15 punten, 4de plaats 
12 punten, 5de plaats 10 punten, 6de plaats  7 punten , 7de plaats  4 punten, 8ste plaats  2 punten.
De finale wordt gereden op 04/09/2016 .
De gereden tijd /strafpunten van de herkansing bepalen de uiteindelijke winnaar.
Als er geen herkansing zou zijn, zijn de strafpunten bepalend van de proef volgens het trens reglement.
Bij gelijke stand zal de korstte parcourtijd doorslaggevend zijn.
Uitbetaling prijzengeld van de proef is gelijk aan klasse 2.
Prijzen 1 op 4 starters.
Prijzenpot eindoverwinnaar ter waarde van: € 150
€75 Cash.
€75 waardebonnen.
Overige geklasseerde extra naturaprijzen.
_______________________________________________________________________________________
Beker van Mol
Selectiewedstrijden vinden plaats op 10/04/16 – 01/05/16 – 21/08/16.
De finale vindt plaats op 04/09/2016.
De namiddagproeven van klasse 3, klasse 4 van de 3 selectiewedstrijden tellen mee voor het algemeen
klassement.

REGLEMENTEN BEKER VAN DE TOEKOMST VAN MOL EN BEKER VAN MOL!
De ruiters die willen deelnemen aan de finale moeten minimum aan 2 selectieproeven hebben
deelgenomen.
Alleen voor combinaties die binnen wedstrijd starten.
De 2 beste uitslagen van de combinatie tijdens de selectieproeven tellen mee voor het algemeen
klassement.
Als een combinatie bij de selectieproeven in 2 verschillende klassen start, tellen enkel de behaalde punten
van de hoogst gestarte klasse mee.
Voorbeeld: Een combinatie start in de namiddagproeven in klasse 3 en klasse 4. De behaalde punten van
klasse 4 zullen dan enkel meetellen voor het algemeen klassement.
Eens gestart in een hogere klasse kan men geen punten meer verzamelen in een lagere klasse.
Verdeling punten: 1ste plaats  21 punten, 2de plaats  18 punten , 3de plaats 15 punten, 4de plaats 
12 punten, 5de plaats 10 punten, 6de plaats  7 punten , 7de plaats  4 punten, 8ste plaats  2 punten.
De finale wordt gereden op 04/09/2016 door de 5 beste aanwezige combinaties van klasse 3 en de 5 beste
aanwezige combinaties van klasse 4.
Aanmelding op secretariaat is verplicht ten laatste 1 uur voor het beginnen van de finale.
Iedere klasse rijdt op zijn eigen hoogte.
De behaalde punten van de selectiereeksen vallen weg en zijn tijdens de finale alleen bepalend voor de
startvolgorde.
D.w.z. de ruiter met de meeste punten start laatst in zijn reeks van de bijhorende klasse.
De gereden tijd van de foutloze herkansing bepaald de uiteindelijke winnaar over de 2 klassen heen.
Als er geen herkansing zou zijn, zijn de strafpunten bepalend van de proef volgens het trens reglement.
Bij gelijke stand zal de korstte parcourtijd doorslaggevend zijn.
In de finale mag een ruiter maar 1 maal starten en dit over de 2 klasse heen.
Uitbetaling prijzengeld van de proef is gelijk aan klasse 4.
Prijzen 1 op 4 starters.
Prijzenpot eindoverwinnaar ter waarde van: € 250
Waardebon €125 geschonken door Ruitersport Caeyers.
€125 cash geschonken door de Molse Ruitersclub.
Overige geklasseerde extra naturaprijzen.

