OPEN BREEDERS CUP

Op 25 juni 2016 staat omstreeks 15u de Open Breeders Cup gepland aansluitend bij de BWP Merrieprijskamp op
het oefenterrein van de Gunningenruiters te Glabbeek.

Wie kan er deelnemen ?
Elke fokker die een merriestam heeft uit een erkend stamboek die aan de norm voldoet.
Een equipe kan samengesteld zijn uit 3 paarden van :
• eenzelfde merrie (tot de derde graad)
• een merrie met 2 producten (tot de derde graad)
Enkele voorbeelden: een merrie met 2 kleinkinderen, een merrie met 2 kinderen, een merrie met dochter en
kleinkind, een nakomeling en 2 kleinkinderen van een merrie, 3 nakomelingen uit dezelfde merrie…

Wedstrijd
3 barema A-wedstrijden met 3 verschillende hoogtes :
• 1m met 1 dubbelsprong
• 1.10 met 2 dubbelsprongen
• 1.20 met 1 dubbel en (eventueel) 1 driedubbelsprong
De fokker bepaalt welk paard van de equipe in welke proef rijdt.

Barrage
•
•
•

Voor de proef van 1m wordt er enkel binnen tijd gereden, de andere twee proeven: volgens barema A2.2.
Wie komt er in aanmerking voor de barrage: Alle stammen met 3 foutloze omlopen (onbeperkt aantal) OF de
5 beste stammen op strafpunten en tijd uit de omloop komen terug in een barrage strafpunten en tijd.
Klassement : De eventueel behaalde strafpunten uit de basisomloop worden mee opgenomen in de barrage.
Klassement volgens totale strafpunten + deze van de basisomloop en totaal van de tijd van de reeks 1.10m
en 1.20m.

Inschrijvingen?
Inschrijven kan enkel door het inschrijvingsformulier hieronder in te sturen vóór 15 juni 2016 naar
bwptienen@gmail.com of per post naar BWP, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee.
Voor deelnemers uit andere stamboeken is het noodzakelijk dat een kopie van het stamboekdocument bij de
inschrijving wordt bijgevoegd.

OPEN BREEDERS CUP

INSCHRIJVINGSFORMULIER
De fokker dient zelf in te schrijven door opgave van de samenstelling van zijn equipe (paarden en ruiters) en voegt
daarbij een korte beschrijving van de prestaties van de merriestam.
Ondergetekende fokker
Naam
Adres
GSM-nummer
E-mailadres
schrijft hierbij volgende equipe in voor de OPEN BREEDERS CUP, zaterdag 25 juni 2016, Glabbeek.
Equipe
Proef 1.00 m
Naam paard
Stamboeknummer
Naam ruiter
Proef 1.10 m
Naam paard
Stamboeknummer
Naam ruiter
Proef 1.20 m
Naam paard
Stamboeknummer
Naam ruiter
Deze paarden zijn afstammelingen van volgende merrie:
Naam merrie
Stamboeknummer

