Challenge Winter obstakel IpSport 2020/2021
1. Algemeen verloop van de challenge
De challenge vindt plaats over 9 kwalificerende event en 1 finale. Deelname aan 3 kwalificerende
event is noodzakelijk om deel te nemen aan de finale.
Elke rond bestaat uit een proef van 120cm (challenge).
Gezien de beperkende maatregelen met betrekking tot de organisatie van het evenement, mag aan
elke ronde worden deelgenomen door het reserveren van een baanrecht door de deelnemer tijdens
de aan de ronde toegewezen periode. De reservatie van het baanrecht moet per e-mail worden
gereserveerd, met de expliciete vermelding dat het zal worden gebruikt om een ronde van de
challenge uit te voeren. De baanrechten worden toegekend op basis van beschikbaarheid.
Om geldig te zijn, moet deelname aan een ronde (of aan de finale) aan de volgende voorwaarden
voldoen :
-

Baanrecht aangevraagd per e-mail en verleend door IpSport
Baanrecht betaald door de deelnemer
Verwarming / ontspanning van Max. 30 minuten in de geplande paddock (20/40)
Realisatie van 1 enkele parcours. Het parcours is gefilmd door IpSport
De deelnemer geeft IpSport toestemming om de video van het parcours gemaakt door de
deelnemer uit te zenden. Zonder deze toestemming wordt deelname aan de ronde niet
gevalideerd

In geval van versoepeling van overheidsmaatregelen worden de resterende rondes / finale
georganiseerd volgens het traditionele systeem (over één dag).
De finale van het 120cm challenge heeft een schenking van 1.000€ te verdelen over de eerste 5
kandidaten:
- Winnaar van de challenge : 500€
- Tweede : 250€
- Derde : 150€
- Vierde : 75€
- Vijfde : 25€

2. Beperkt aantal deelnemers in elke ronde en de finale
Het aantal deelnemers in elke ronde is beperkt tot 30 paarden voor het 120cm challenge.
Na de bekendmaking op Facebook van de opening van de inschrijvingen voor een ronde, zijn alleen
de eerste 30 inschrijvingen per e-mail (Ip.Sport@Hotmail.be) voor het event 120cm binnengekomen
zullen worden geselecteerd voor deze ronde. Een ruiter kan met meerdere paarden (in dezelfde
ronde of verschillende rondes) deelnemen aan het 120cm challenge.

3. Kwalificatie voor de finale van de 120 cm challenge
Om deel te nemen aan de finale moeten kandidaten (ruiter/paard combinatie) punten hebben
behaald in minimaal 3 kwalificerende event. Bij deelname aan meer dan 3 ronden worden de 3 beste
ronden behouden.
Tijdens elke ronde krijgen de deelnemers (combinatie ruiter/paard) punten als volgt:
-

1ste : 30 punten
2de : 28 punten
3de : 27 punten
…
30de : 0 punten

De som van de punten behaald door elke combinatie bepaalt het klassement voor de selectie van de
finale. Alleen de eerste 30 combinaties worden geselecteerd voor de finale.
Het parcours van de kwalificatie events wordt op schaal A tegen de chronometer afgespeeld.
4. Finale van de 120cm challenge
Alleen de eerste 30 combinaties aan het einde van de kwalificatie events worden geselecteerd voor
de finale. In geval van afzeggingen zullen plaatsen openstaan voor de volgende kandidaten.
Het parcours van de finale wordt verreden op de gemengde schaal A, barrage tegen de chronometer.
De prijzen worden op afspraak uitgereikt op het secretariaat van de challenge
5. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor elke ronde van de 120 cm (kwalificatie en finale) bedraagt 20€ per combinatie.
De betaling van de inschrijvingen gebeurt ter plaatse, dezelfde dag, op het secretariaat van de
challenge.
6. Annulering van een inschrijving
Bij annulering van een inschrijving na bevestiging van het baanrecht door IpSport is het inschrijfgeld
verschuldigd. Inschrijving voor een ronde wordt pas geaccepteerd als alle eerdere inschrijvingen zijn
betaald.
7. Annulering van de challenge
Als het aantal gevalideerde deelnames aan de 9 kwalificerende rondes niet voldoende is (min. 60) of
als om een andere reden de challenge niet kan plaatsvinden, kan IpSport de finale en de challenge
annuleren. In dit geval krijgt elke gevalideerde deelname een extra gratis baanrecht bij IpSport in te
nemen binnen 6 maanden.
8. Voorlopige planning
Event 1
Event 2
Event 3
Event 4
Event 5
Event 6

16-nov tot 29 nov
30-nov tot 13 dec
14-dec tot 27 dec
28-dec tot 10 jan
11-jan tot 24 jan
25-jan tot 7 feb

Event 7
Event 8
Event 9
Finale

8-feb tot 21 feb
22-feb tot 7 maart
8- maart tot 21 maart
22- maart tot 31 maart

9. Overige bepalingen
Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, geschillen, klachten,... zullen beslist worden door
IpSport en zijn definitief.

