
HYUNDAI CUP 2014 – 2015 REGLEMENT

1) De HUYUNDAI-CUP is een regelmatigheidcriterium voor ruiters in de discipline jumping die 
wordt verreden over een hoogte van:

1. 95 cm

2. 105 cm

3. 110 cm

4. 120 cm

De proeven die meetellen voor dit criterium worden vermeld op het voorprogramma dat terug te 
vinden op de website van de TRENS en DENA STABLES.

2) Op basis van de uitslag van deze proeven krijgen de gestarte combinaties binnen wedstrijd 
punten toegekend op basis van volgende formule:

1. 95 cm: 12-10-9-8-7-6-5-4

2. 105 cm: 12-10-9-8-7-6-5-4

3. 110 cm: 12-10-9-8-7-6-5-4

4. 120 cm: 12-10-9-8-7-6-5-4

3) Om te komen tot een tussenstand worden de combinaties gerangschikt door de punten die ze 
behaalden tijdens de verschillende proeven op te tellen.

4) Voor de eindstand worden enkel de punten opgeteld van de combinaties die minimum aan 7 
wedstrijden hebben deelgenomen. De beste 7 resultaten van een combinatie ruiter/paard in
de hoogste proef zullen weerhouden worden voor het eindklassement.

5) In geval van ex-aequo voor de eerste plaats is de combinatie winnaar die het hoogste aantal 
punten behaalde in één van de meetellende proeven. Indien dit geen uitsluitsel geeft, telt het 2e 
hoogste aantal punten enz. tot een eenduidige winnaar overblijft.

6) De eindwinnaar van dit criterium is winnaar van de HUYUNDAI-CUP. Deze winnaar krijgt één 
jaar lang een HUYANDAI van Garage Wim Van Herck ter beschikking inclusief verzekering 
door Heeren Hillewaere.

7) De uitreiking van de HUYUNDAI-CUP zal geschieden tijdens de laatste wedstrijd op zondag 15 
maart 2015.

8) Onvoorziene gevallen zullen worden beslecht door de organisatie in samenspraak met de 
voorzitter van de jury.



9) Datums van de wedstrijden die meetellen voor de HUYUNDAI-CUP:

1. 15-16 november 2014

2. 29-30 november 2014

3. 13-14 december 2014

4. 27-28 december 2014

5. 10-11 januari 2015

6. 24-25 januari 2015

7. 7-8 februari 2015

8. 21-22 februari 2015

9. 14-15-maart 2015


