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Z-Springwedstrijd voor 4-jarige Z-paarden (24 juli 2016)
1. Inschrijfgeld € 50,- per paard. 

2. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen 
die in 2012 geboren zijn. 

3. De vierjarige Z-paarden springen een barema A zonder 
barrage en worden op stijl beoordeeld.

4. Het prijzengeld bedraagt  € 2.000,-. In het prijzengeld is 
een fokkerspremie van 10% inbegrepen zodat, indien 
eigenaar en fokker van het paard niet dezelfde persoon 
zijn, de fokkerspremie op het prijzengeld in mindering zal 
worden gebracht en aan de fokker ter beschikking wordt 
gesteld.  

5. De eerste drie paarden mogen naar het Belgisch 
Kampioenschap voor Jonge Paarden in Gesves.

Z-kwalificatiewedstrijden voor 5- en 6-jarige Z-paarden 
voor de FEI World Breeding Jumping Championships 
for Young Horses 2016 (23 en 24 juli 2016)
1. Inschrijfgeld bedraagt € 100,- per paard. 

2. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen 
die in 2010 of 2011 geboren zijn. 

3. De 5- en 6-jarige paarden zullen een barema A springen 
met barrage.

4. Het prijzengeld bedraagt € 500,- per selectiewedstrijd. In 
het prijzengeld is een fokkerspremie van 10% inbegrepen 
zodat, indien eigenaar en fokker van het paard niet 

dezelfde persoon zijn, de fokkerspremie op het prijzengeld 
in mindering zal worden gebracht en aan de fokker ter 
beschikking wordt gesteld.  

5. De eerste 3 paarden na twee manches van iedere 
leeftijdscategorie mogen starten tijdens de FEI World 
Breeding Jumping Championships for Young Horses 2016 
mits het inschrijfgeld voor het WK is voldaan. De nummers 
vier en vijf in iedere leeftijdscategorie mogen naar het 
Belgisch Kampioenschap voor Jonge Paarden in Gesves.

Kampioenschap vrijspringen driejarige Z-paarden (24 juli 2016)
1. Inschrijfgeld bedraagt € 50,- per paard

2. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen 
die in 2013 geboren zijn. 

3. De driejarige Z-paarden worden door de keuringscommissie 
van Studbook Zangersheide beoordeeld op springaanleg. 
Hierbij worden het onderbrengen van het achterbeen, 
vermogen, ruggebruik, beentechniek, kwaliteit, type en 
elasticiteit gewaardeerd. Elk van deze onderdelen/criteria 
worden op 10 punten beoordeeld.

4. De driejarige paarden worden individueel aan de hand, in 
stand en stap voorgesteld waarna in vrijheid draf, galop en 
springen getoond moeten worden. Het vrijspringen houdt 
het springen in vrijheid van een lijntje in (m.n. insprong 

over een kruisje met drafbalk ervoor en daarna op één 
galopsprong een steilsprong, die dan omgebouwd wordt 
tot een opgaande oxer).

5. De uitspraak van de jury is bindend. De eigenaar van 
de driejarige Z-paarden aanvaardt deze als definitieve 
uitspraak, waartegen geen bezwaar mogelijk is.

6. Het prijzengeld bedraagt € 2.000,- hetgeen wordt 
uitgekeerd aan de tien paarden met de hoogste 
puntenaantallen in de finale. In het prijzengeld is een 
fokkerspremie van 10 % inbegrepen zodat, indien eigenaar 
en fokker van de driejarige niet dezelfde persoon zijn, de 
fokkerspremie op het prijzengeld in mindering zal worden 
gebracht en aan de fokker ter beschikking wordt gesteld.


