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REGLEMENTEN DRESSUUR
Editie 2018
Opgesteld door de leden van de Dressuurcommissie.
De aanpassingen die in de loop van het jaar gepubliceerd worden zijn onmiddellijk van kracht.
Deze reglementen zijn tevens te vinden op de Website van de dressuurcommissie.
Voorstellen tot wijzigingen aan deze reglementen dienen schriftelijk, via een bij de
K.R. aangesloten club, te worden gericht
aan de dressuurcommissie, ten laatste op een door hen bepaalde datum die aan de clubs wordt kenbaar gemaakt door de
secretaris-generaal.
Na aanvaarding zullen deze wijzigingen vanaf het volgende sportjaar definitief van

kracht zijn.

VOOR K.R-WEDSTRIJDEN PRIMEREN DEZE SPECIFIEKE REGLEMENTEN K.R BOVEN DEZE VAN FEI-KBRSF-VLP
Adres van ons dressuursecretariaat:
Vanstipelen Alfons
Disselstraat 165 bus 0.01
3500 Hasselt
0497/81.13.08
website : www.krdressuur.be

1. ALGEMEEN:
1.1
Het Nationaal dressuurreglement van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (K.B.R.S.F.) en het
dressuurreglement van de Vlaamse Liga Paardensport (V.L.P.) zijn integraal van toepassing. Dit reglement behandelt enkel
dingen die specifiek zijn aan de Kempische Regionale. Bij conflict tussen deze reglementen zal dit van de Kempische Regionale
doorslaggevend zijn.

1.2

BESTUUR :

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van alle Provinciale dressuurwedstrijden op het grondgebied van de Kempische
Regionale berust bij de Dressuurcommissie K.R. Deze verantwoordelijkheid omvat eveneens de inrichting van eventuele
Interprovinciale of Youngster Cup kampioenschappen.
De dressuurcommissie werkt autonoom, onder toezicht van de Beheerraad van de Kempische Regionale V.Z.W.
Het secretariaat van de dressuurcommissie bevindt zich bij Vanstipelen Alfons Disselstraat 165 bus 0.01 - 3500 Hasselt Tel
0497/81.13.08
De dressuurcommissie beschikt over een afzonderlijke bankrekening met nummer BE12 2350-1251-1392 op naam van
Secretariaat Dressuur K R – Opoeteren
1.3.1 INRICHTEN VAN EEN WEDSTRIJD.
In principe mag iedere in regel zijnde club jaarlijks een wedstrijd inrichten.

De club dient in het bezit te zijn van een eigen wedstrijdterrein. Bestaande inrichters hebben hun gekende terreinen en nieuwe
inrichters dienen dit bij hun aanvraag te vermelden ter aanvaarding.
Dit kan niet gelegen zijn op de locatie van een al bestaande club-organisator.
Naamverlening van een inrichting aan een andere club is niet toegelaten.
1.3.2 AFGELASTEN VAN WEDSTRIJDEN.
Wedstrijden die door gelijk welke omstandigheden niet kunnen doorgaan op het ‘eigen wedstrijdterrein’worden terug opgengesteld
aan andere inrichters voor overname.
De dressuurcommissie beslist welke club de wedstrijd mag overnemen of laat deze datum vrij.
Bij minder dan 50 inschrijvingen zal de wedstrijd afgelast worden door de Dressuurcommissie.

2. WEDSTRIJDKALENDER:
2.1
KALENDERSAMENSTELLING OFFICIEEL SEIZOEN:
Alle clubs, aangesloten bij de Kempische Regionale, kunnen één of meerdere wedstrijddata toegewezen krijgen op de jaarlijkse
consultatieve vergadering (CV) van de K.R. Een club kan slechts 2 datums aanvragen vóór de CV, maar meerdere data ( met een
maximum van 4) toegewezen kunnen worden tijdens de CV, al naargelang beschikbaarheid.
Indien meerdere clubs de zelfde datum hebben aangevraagd, zal de CV per stemming de datum toewijzen.
De kalender kan na de CV verder aangevuld worden door de dressuurcommissie, en wordt definitief bevestigd op de Algemene
Vergadering.

2.2

KALENDERSAMENSTELLING WINTERSEIZOEN:

Tijdens het winterseizoen richt de K.R. dressuurcommissie een beperkt aantal wedstrijden in op geselecteerde locaties, dit om de
ruiters en paarden in training te houden, en om de combinaties de kans te bieden een hoger niveau uit te proberen.
De kalender hiervoor wordt door de dressuurcommissie samengesteld, in overleg met de in aanmerking komende inrichters.
Omdat dit buiten het officiële seizoen gebeurt, staat het alle clubs vrij tijdens dit seizoen wedstrijden in eigen beheer in te richten.
Het is wel aan te raden rekening te houden met de K.R.-kalender, dit teneinde voldoende deelnemers te hebben op alle
wedstrijden.

2.3
PUBLICATIE:
De kalender wordt gepubliceerd op de website van de dressuurcommissie en via Equibel.

2.4
VOORPROGRAMMA’S:
Informatie over de wedstrijden kan gevonden worden via de website van de KR en via Equibel.

2.5
NAZICHT TERREINEN:
Een afvaardiging van de dressuurcommissie zal zo nodig ter plaatse naar de terreinen en de inrichtingsmogelijkheden gaan
kijken. Er zal dan zoveel mogelijk toelichting gegeven worden aan de inrichtende club.
Indien niet voldaan wordt aan de gestelde eisen kan een wedstrijd van de kalender geschrapt worden, of toegewezen worden aan
een andere inrichter.

3. WEDSTRIJDORGANISATIE PRAKTISCH
BEKEKEN
3.1 TE VERZORGEN DOOR DE INRICHTER:
• Personeel: voldoende secretarissen met ervaring, 1 bode per piste, 1 persoon aan de ingang van de piste, indien het een
indoor wedstrijd betreft.
• degelijke micro voor het terrein, en muziek voor de ereronde.
• bekers, linten en stalplaten. 1 beker voor de winnaar (ev. 2 bij ex- aequo).
• Middagmaal voor juryleden, wedstrijdsecretariaat en steward (min 5 personen, afhankelijk van het aantal deelnemers en pistes)
• een prikbord voor de uitslagen.
• plaats voor het wedstrijdsecretariaat met voldoende stroomaansluiting.
• Tafels: 2 stuks.
• Stoelen: 3 stuks.
3.2 TE VOORZIENE PISTES:
3.2.1

WEDSTRIJDPISTES:
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De wedstrijdpistes worden in het officiële seizoen bij voorkeur buiten ingericht. Zorg ook voor de nodige versiering rond de pistes,
zonder dat deze ruiter of paard kunnen hinderen.
Buiten: Afmetingen van de pistes : 20 x 40 m of 20 x 60 m. Goed gesloten ring met afsluiting van max. 30 cm hoogte. Het deel
van de afsluiting in A zal bestaan uit een eenvoudig te verwijderen hek teneinde de deelnemers toe te laten de piste te betreden
en te verlaten. Het is echter toegelaten dit deel te plaatsen op 3 m afstand van de piste zodat de paarden in en uit de piste
kunnen zonder hulp van buitenaf.
Duidelijk leesbare letters, geplaatst op ca 50 cm van de ring. Het terrein moet
effen zijn en bestaan uit zand of kort gras. Een tweede omheining voor het publiek
is aan te raden.
Binnen: Verzorgde en effen piste, met dezelfde minimum afmetingen (20 x 40 m)
(indien mogelijk 20 x 60 m voor proeven van hogere niveaus dan niveau 1). Indien de rijbaan groter is dan de piste, moet de een
wedstrijdpiste omheind worden met een afsluiting van max. 30 cm hoogte.

3.2.2
PADDOCK OF INRIJTERREIN:
Afmetingen van de paddock: minimum 20 x 40 m. Bij voorkeur is de bodemsamenstelling dezelfde als voor de wedstrijdpistes, en
eveneens van letters voorzien. De paddock is liefst niet te ver verwijderd van de wedstrijdpistes.

3.3
WEDSTRIJDSECRETARIAAT EN STEWARD:
Dit zijn de personen die zorgen voor een goed en vlot verloop van de wedstrijd. Dit gebeurt in goede samenwerking met de
deelnemers, de inrichter en de rechters. Het wedstrijdsecretariaat wordt minstens een half uur vóór aanvang van de wedstrijd
ingericht.
Taken:
• Laatste nazicht van de dressuurringen en de paddock met eventuele verbeteringen nog uit te voeren vóór aanvang van de wedstrijd (steward).
• Nazicht van de startlijsten per proef en aanbrengen van eventuele aanpassingen.
• Taakverdeling samen met de rechters.
• Klaarmaken van de protocollen en startlijsten voor de rechters.
• Opmaken van het klassement aan de hand van de protocollen, hen overhandigd door de rechters.
• Het overmaken van de volledige uitslag aan het secretariaat KR.
• Het klaarmaken van de geldprijzen, de organisatie van het ceremonieel gedeelte, assistentie bij de overhandiging van de
prijzen.

4. VOORWAARDEN TOT DEELNAME
Elke combinatie amazone-ruiter / paard-pony die aan de dressuurwedstrijden wenst deel te nemen moet aan bepaalde
voorwaarden voldoen.
4.1 PONY’S EN PAARDEN:
4.1.1
Elke pony en elk paard dat men wenst te starten, dient via de K.B.R.S.F. ge-immatriculeerd te zijn, behalve voor deelnemers die
met een Daglicentie starten. Paarden die enkel starten in de PromoL01 proef en Initiatieproef mogen dit doen zonder hun
immatriculatie te betalen, maar moeten deze wel aanvragen.
Men kan enkel on-line inschrijven met een geldig
immatriculatienummer.
Verdere informatie: zie reglement VLP en KBRSF.
4.1.2
De pony’s mogen enkel gereden worden door ruiters tot max 16 jaar oud .
Zij moeten in aparte ponyproeven starten : bij minder dan 3 deelnemers kunnen ze door het dressuursecretariaat samengevoegd
worden met de paardenproeven.

4.2
AMAZONES – RUITERS:
4.2.1
Alle amazones en ruiters moeten in het bezit zijn van een licentie Kempische Regionale of van een Nationale / Internationale
licentie genomen via VLP om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden. Het niveau van de licentie bepaalt welke proeven men
mag voorstellen.
4.2.2
Een nieuwe combinatie die bestaat uit een ruiter (die nooit hoger dan niveau 1 gereden heeft) en die een paard berijdt van niveau
internationale proeven, mag met deze ruiter als enige berijder van dit paard minstens vanaf niveau 1 starten en mag als inrijproef
wel in de lagere niveauproef starten indien dit een aparte inrijproef is voor de ruiters van zijn gekozen niveau.
4.3

DAGVERGUNNINGEN:

Ruiters en amazones, niet aangesloten bij de K.R., kunnen drie maal per seizoen deelnemen aan een KR-wedstrijd ;
Î Indien men in klassement wil deelnemen moet men in het bezit zijn van ;
-> een daglicentie
-> een L01-licentie
-> een betaalde immatriculatie.
-> indien men buiten klassement wil deelnemen moet men in het bezit zijn van ;
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-> een daglicentie
-> een L01-licentie.

4.4

UITZONDERINGEN WEDSTRIJDKLEDIJ

4.4.1 Kledij daglicentie initiatieproef en PromoL01-proef
Ruiters en amazones die in de promoL01-proef of met een Daglicentie Niv 0 rijden mogen in aangepaste kledij rijden nl:
-donkerkleurige trui of blazer
-wit T-shirt, witte trui of wit hemd
-witte of beige rijbroek
-donkere chaps of donkere rubberen laarzen
4.4.2 Bij slecht weer kan het wedstrijdsecretariaat te allen tijde, na het op de hoogte brengen en akkoord van de rechter, het
dragen van een regenjas en witte regenbeenkappen voor de ruiters toestaan.
4.4.3 Bij zeer warm weer kan het wedstrijdsecretariaat te allen tijde, na het op de hoogte brengen en akkoord van de rechter, het
rijden zonder jas toestaan.
Dit is enkel van toepassing voor de ruiters die in correcte zomerkledij zijn dwz:
Wit hemd met korte of lange mouwen en witte gesloten hoge boord, plastron of das.
of witte blouse met korte of lange mouwen en gesloten witte hoge boord plastron of das.
Ruiters die niet in correcte zomerkledij zijn zijn verplicht met jas te rijden.
4.5

UITZONDERINGEN HARNASCHEMENT

4.5.1 Het pollennetje is toegelaten in de inrijpiste maar niet in de wedstrijd ring.

5. INSCHRIJVEN
5.1
ALGEMEEN:
De inschrijving gebeurt bij voorkeur via www.equibel.be. Mits betaling van een toeslag van 2 € kan echter ook manueel worden
ingeschreven op een voorgaande wedstrijd op het wedstrijdsecretariaat of via mail op het dressuursecretariaat. Dit zijn de enige
mogelijkheden tot inschrijven.
5.2
MANÈGERUITERS – BEGINNELINGEN:
Amazones en ruiters met een vergunning L01 kunnen inschrijven voor de promoL01 proef, via equibel, via dressuursecretariaat of
via de inrichtende club / manège. Aangeraden wordt om een immatriculatienummer aan te vragen en via equibel in te schrijven.
De inrichter stelt een lijst op van alle deelnemers met, duidelijk leesbaar, naam van de ruiter, naam van het paard. Deze lijst moet,
net als alle andere inschrijvingen, binnen de normale termijn aan het secretariaat bezorgd worden. Inschrijvingen voor deze proef
worden eveneens in de timing opgenomen. OPGELET: Inschrijven voor deze proef is enkel voor ruiters met een L01 licentie.

5.3
NIET-CORRECTE INSCHRIJVINGEN:
Inschrijvingen voor combinaties waarvan licentie en/of immatriculatie niet in orde is, of die om andere redenen niet correct zijn,
worden automatisch buiten wedstrijd op de startlijst geplaatst. Bij bewijs van in orde zijn vóór aanvang van de proef wordt de
combinatie in wedstrijd geplaatst.
5.6
TER PLAATSE INSCHRIJVINGEN:
Deze kunnen in beperkte mate aanvaardt worden, mits betaling van het normale tarief plus een toeslag van 15 € per proef. Het
wedstrijdsecretariaat beslist over het al dan niet toelaten van deze laattijdige inschrijvingen. Indien mogelijk, zullen de ter plaatse
inschrijvingen ingevoegd worden op de plaats in de startlijst waar andere combinaties zich afgemeld hebben. Indien dit niet
mogelijk is, worden zij vooraan bijgevoegd.

5.7
INSCHRIJVINGSGELD:
Taksen en kosten inbegrepen, per combinatie en per proef:
• PromoL01 -proef: online 5 € - niet online 7 €
• Alle proeven on-line 10 € - niet on-line 12 €
Deelnemers, die geldig ingeschreven zijn, doch op de wedstrijd afwezig zijn, kunnen hun inschrijving niet meer terugvorderen.
Deelnemers, die na de sluitingsdatum, om gelijk welke reden niet meer kunnen deelnemen, kunnen hun inschrijfgeld niet meer
terugvorderen.

6. OP DE WEDSTRIJD
6.1
STARTLIJSTEN:
Aan de hand van de inschrijvingen zal voor iedere wedstrijd een timing opgesteld worden, dit een week voor de wedstrijd. De
startvolgorde wordt bepaald door EQUIBEL. De startlijsten vermelden de geplande tijd voor elke combinatie. Deze tijden zijn
slechts indicatief. Ze kunnen wijzigen naargelang de omstandigheden en gebeurtenissen tijdens de wedstrijd. De organisatie
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tracht de timing zo goed mogelijk op te volgen, maar elke combinatie dient zich ter plaatse te vergewissen van het werkelijke
wedstrijdverloop.
De ruiters en andere geïnteresseerden kunnen de starttijden te weten komen via de website van de KR-dressuur en via Equibel.
De startlijst wordt hierop beschikbaar gesteld ten laatste op de donderdag vóór de wedstrijddag. De timing kan eveneens
geraadpleegd worden op het wedstrijdsecretariaat.

6.2.
AANDUIDING JURYS:
De proeven worden beoordeeld door jury’s erkend door de K.B.R.S.F.
6.3
CHIPCONTROLE
Zie het springregelement Art 2.11

6.4

RESULTATEN – KLASSEMENTEN:

Aan de hand van de door de schrijvers ingevulde en door de jurys ondertekende protocollen zal het wedstrijdsecretariaat het
eindresultaat van alle gereden proeven berekenen, en het behaalde percentage bepalen. Deze resultaten worden per proef
gerangschikt volgens het percentage, in aflopende volgorde. Dit bepaalt de einduitslag van elke proef. De percentages worden
tot op drie decimalen berekend.

6.5

PRIJZEN:

Het aantal prijzen voor een proef wordt bepaald à rato van één prijs per vier gestarte combinaties, met een afronding naar boven.
Indien er bijvoorbeeld in een proef 5 starters waren, zullen er twee prijzen worden voorzien. Bij minder dan 3 starters wordt er
geen prijzengeld uitbetaald.
Elke geklasseerde combinatie ontvangt een erelint, een geldprijs en eventueel een stalplaat. Er wordt ongeveer 55 % van het
inschrijvingsgeld uitbetaald. De geldprijzen worden uitbetaald volgens vastgelegde barema’s.
De overwinnaar van de proef ontvangt tevens een beker of trofee.
Alle geklasseerden worden geacht aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreikingen( te voet of te paard) dit uit respect voor de
inrichtende club.
Indien de geklasseerde zonder geldige reden(goedgekeurd door wedstrijdsecretariaat) afwezig is tijdens de prijsuitreiking zal
zijn/haar prijs komen te vervallen.
De geldende barema’s voor komend seizoen zijn:
Niveau
L01
initiatie
1
2
3

e

1
10€
18 €
20 €
25 €
30 €

2e
5€
13 €
15 €
20 €
25 €

3e
5€
10 €
10 €
15 €
20 €

4e e.v.
5€
10 €
10 €
10 €
15 €

De Geldprijzen van alle proeven(behalve de L01-proeven) worden door de VLP op de rekening gestort.
Enkel de geldprijzen van de L01-proeven worden nog ter plaatse uitbetaald.
Zorg dus dat jullie rekeningnummer dat bekent is bij Equibel het juiste is !!!!

6.6

BEKER VAN LIMBURG:

Deze bekerwedstrijd wordt ingericht in JULI plaats en datum volgens kalender. Elke combinatie kan vier proeven
rijden, met als hoogtepunt voor niveau 2 en 3 een kür op muziek, een vrije oefening waarvoor de deelnemer zelf de
muziek heeft gekozen en samengesteld. De combinatie van de vier resultaten bepaalt uiteindelijk de winnaar.
Wie mag deelnemen aan de Beker van Limburg?
Enkel combinaties met vergunning KR, die nooit aan een Nationale of Internationale wedstrijd hebben
deelgenomen en aan minimum 5 wedstrijden tijdens lopend seizoen hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan
deze beker. Uitzondering wordt toegestaan aan combinaties die enkel deelgenomen hebben aan de cyclus jonge
paarden. Combinaties in niveau 3 met bij aanvang van het seizoen meer dan 30 bonuspunten komen niet meer in
aanmerking voor het klassement van de BvL. Het staat de deelnemers vrij om niet alle proeven te starten, met dien
verstande dat men enkel de proef van zijn bonusniveau mag rijden. Zie het reglement op de website voor verdere
informatie. Voor de pony’s is er, afhankelijk van het aantal deelnemers, 1 gezamenlijk klassement voor het
initiatieniveau en niveau 1 en 1 gezamenlijk klassement voor niv 2 en niv 3.
Voor de paarden is er voor elk niveau een apart klassement.
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6. 7

KAMPIOENSCHAP K.R.:

Elk jaar bepaalt het Kampioenschap welke combinatie in elk niveau het best gepresteerd heeft. Elke gewone
wedstrijd van het seizoen(uitz Zondag van BvL en Zaterdag van elke andere 2daagse ws) is een manche van dit
Kampioenschap, en de laatste wedstrijd strijden alle ruiters en amazones voor de overwinning in de grote finale.
Enkel combinaties met vergunning KR die tijdens het lopend seizoen aan minimum 10 wedstrijden hebben
deelgenomen, mogen deelnemen.
Op de finale, die ieder jaar ingericht wordt in oktober datum en plaats volgens kalender wordt naast de gewone
proeven voor niveau 2 en 3 ook een kür op muziek gereden, een vrije oefening waarvoor de deelnemer zelf de
muziek heeft gekozen en samengesteld. De combinatie van beide proeven, samen met de resultaten van de
manches, bepaalt uiteindelijk de winnaar. Ruiters die inschrijven maar niet deelnemen aan het kampioenschap
kunnen enkel in hun bonusniveau deelnemen. Zie het reglement op de website voor verdere informatie. Combinaties
in niveau 3 met bij aanvang van het seizoen meer dan 30 bonuspunten komen niet meer in aanmerking voor het
klassement van het Kampioenschap. Voor de pony’s is er,afhankelijk van het aantal deelnemers, 1 gezamenlijk
klassement voor het initiatieniveau en niveau 1 en een gezamenlijk klassement voor niv 2 en niv 3. Voor de paarden
is er voor elk niveau een apart klassement.
6.8
INTERCLUBKAMPIOENSCHAP KR
Dit kampioenschap staat open voor alle CLUBS die aangesloten zijn bij de KR. Alle ruiters met een immatriculatie +
KR-licentie via jullie club aangevraagd mogen voor jullie deelnemen. Daglicenties zijn niet toegelaten.
De combinatie moet in het lopende seizoen minimaal 2 x gestart zijn op de officiële wedstrijden van de KR.
De ploegen bestaan uit min 3 en max 4 combinaties. Paarden en pony’s rijden in dezelfde proef. De ploeg mag
bestaan uit combinaties van 1 niveau of van meerdere niveaus. Elke ruiter mag slechts 1 maal per ploeg starten. Elk
paard mag maar 1 x deelnemen.
De club of de ruiters zelf geven de samenstelling van de ploegen ten laatste op de maandag voorafgaand aan de
wedstrijd via mail of tel door aan het dressuursecretariaat. Elke club mag meerdere ploegen samenstellen.
De inschrijving van de combinaties gebeurt zoals voor een andere wedstrijd nl. via equibel of manueel op vorige
wedstrijd.
De deelnemende ploegen worden bij aanvang van de wedstrijd uitgehangen op het wedstrijdsecretariaat.
Na de sluitingsdatum worden geen inschrijvingen meer aanvaard.
Volgende proeven worden gereden: Initiatie I-1 en I-2
Niv 1
I-3 en N1.3
Niv 2
N1.2 en N2.3
Niv 3
N2.2 en N3.3
De beste 6 resultaten per ploeg komen in aanmerking voor het eindtotaal van de ploeg.
De combinaties moeten elk aan de 2 proeven in hun niveau deelnemen.
De plaats van de interclubcombinatie in de uitslag geldt als het resultaat voor de puntentelling.
Enkel de interclubcombinaties tellen mee voor deze uitslag.
Voor elk resultaat dat een ploeg minder behaalt dan de 6 vereiste resultaten krijgt men 15 punten.
Bij ex aequo telt het meeste aantal behaalde 1ste plaatsen, dan 2de plaatsen enz. Indien dan nog ex aequo dan telt
hoogste aantal gezamenlijke percentage van de ploeg.
De Club die 3 x het kampioenschap wint mag de wisselbeker behouden.
De ploeg met in totaal de laagste punten is de INTERCLUBKAMPIOEN.
6.9

REGELMATIGHEIDSCRITERIUM.

Het regelmatigheidscriterium staat open voor alle combinaties met een KR-licentie.
De Dressuurcommissie voorziet op het einde van het seizoen een beloning voor de 3 ponycombinaties en de 7
Paardencombinaties die gedurende het lopende zomerseizoen het hoogste aantal starts noteren in hun
bonusniveau.
Zij zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een stagedag ingericht door de KR-dressuurcommissie.
Bij niet deelnemen van een geselecteerde combinatie, komt volgende combinatie in het klassement in aanmerking.
Deze stagedag zal ingericht worden na afloop van het lopende zomerseizoen.
Datum, plaats en de geselecteerden zullen op het kampioenschap bekent gemaakt worden en een deelnamebon
ontvangen. Voor het reglement zie regelmatigheidscriterium bij “info nieuws”.

7.0 DEELNEMEN BUITEN KLASSEMENT
Het secretariaat K.R en ter plaatse het wedstrijdsecretariaat treft hierbij de beslissing of een combinatie al dan niet
buiten klassement mag of moet starten.
Combinaties die in het verkeerde niveau staan of die niet in orde zijn met licentie en /of immatriculatie worden buiten
klassement geplaatst.
Deelnemers met een dagdeelnemingsrecht zonder geldig immatriculatienummer worden ook buiten klassement
geplaatst.
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