Selectieprocedure WK 2021
1. Voorwaarden ruiter
De ruiter moet lid zĳn van het BSĲP het voorgaande en lopende jaar, in dit geval 2020 en 2021.
De ruiter moet de Belgische nationaliteit hebben of minimum 2 jaar in België gedomicilieerd zĳn.
De ruiters dienen zich te houden aan alle reglementen van de FEI/FEIF/BSĲP die hierop van toepassing
zĳn.
Jeugdruiters zĳn ruiters tussen 16 en 21 jaar, in het kalenderjaar van het WK.
Volwassen ruiters moeten 21 jaar of ouder zĳn.

2. Voorwaarden paard
Het paard moet ingeschreven zĳn in een officieel erkend stamboek, en geregistreerd zĳn in WorldFengur.
Het paard moet minstens 6 jaar oud zĳn of ouder in het kalenderjaar van het WK.
De paarden dienen te voldoen aan de medische vereisten opgelegd door de FEI, FEIF & BSĲP,

3. Selectiecriteria
Er is voor elke proef een selectienorm vastgesteld, deze norm moet 2x behaald worden op de
selectiewedstrĳden om deel uit te kunnen maken van de equipe. Enkel punten gereden in 2021 tellen mee.
Enkel de proeven waarvoor de combinatie de selectienorm 2x behaald heeft kunnen op de WK gereden
worden. Hierop worden geen afwĳkingen toegestaan.
Er dient minstens 1 finale gereden te worden tĳdens het WK jaar. (indien een finaleplaats bereikt is)
Enkel de punten van voorrondes tellen mee, punten gereden in finales tellen niet mee

Keuzes
Proeven
PP1
P1
P2
T1
T2
V1
F1

Selectienorm (volwassenen)
6.0
max 24s
max 8.3s
6.6
6.4
6.5
6.2

Selectienorm jeugd
6.0
max 24s
max 8.3s
6.0
6.0
6.0
5.8

Voor het vier- en vĳfgangen- klassement worden geen aparte punten opgesteld, ook hier gelden de
normen van de aparte proeven om in aanmerking te komen voor de equipe.
Indien er meerdere ruiters voor 1 proef meegaan telt de hoogste gemiddelde score van de hoogste
behaalde punten op 2 selectiewedstrĳden.
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4. Selectiewedstrĳden
Er zĳn 2 verplichte wedstrĳden:
1. De wedstrĳd in Wortel op 3,4,5 april 2021.
2. Het BK te Wortel op 3 en 4 juli 2021.
Er worden geen andere selectiewedstrĳden verplicht, hierin heeft de ruiter vrĳe keuze.
De selectiewedstrĳden moeten wel World Ranking wedstrĳden zĳn om mee te kunnen tellen en mogen
zowel in binnenland als buitenland gereden worden.
Het is verplicht om zĳn/haar resultaten binnen de week na de betreffende wedstrĳd mede te delen aan
de chef d’ equipe.

5. Samenstelling équipe
De combinatie ruiter - paard die de selectienorm minstens 2 keer haalt, of overstĳgt komt in aanmerking
voor de equipe.
Indien er meer geselecteerden zĳn dan plaatsen, wordt er proef per proef bekeken wie de hoogste scores
behaald heeft en wordt er door het bestuur van het BSĲP, in samenspraak met de chef d’ equipe en de
sportcommissaris, beslist wie er effectief mag gaan.
De equipe kan bestaan uit maximum 14 ruiters (7 volwassenen + 1 reserve + 5 Young Riders + 1 reserve
Young Rider) Dit onder voorbehoud van FEIF wĳzigingen.
De ruiters kunnen zich met meerdere paarden kandidaat stellen. Elke ruiter in de equipe kan maar met 1
paard lid zĳn van de equipe, met uitzondering voor de reserve combinatie. Per combinatie kan men zich
voor meerdere proeven selecteren en plaatsen.
Na aanvang van het WK kan een ruiter/paard combinatie niet meer veranderd worden. Uitgezonderd
wanneer de reserve combinatie ingeschakeld wordt conform de regels van de FEIF.
De reserve combinatie mag zich selecteren in zĳn eigen onderdelen. Indien deze verschillend is als deze
van de originele combinatie, start de reserve combinatie als eerste in de proef.
In geval ex aequo voor de laatste beschikbare plaats, wordt er door het bestuur van het BSĲP, in
samenspraak met de chef d’ equipe en de sportcommissaris beslist wie kan gaan.
Het WK team wordt bekend gemaakt tĳdens de finaledag van het BK, dit nadat zeker alle voorrondes
gereden zĳn, en onder voorbehoud van eventuele te nemen beslissingen van het bestuur. De beslissing
over wie er gaat gebeurt door het bestuur van het BSĲP, in samenspraak met de sportcommissaris en de
chef d’ equipe, en dit afhankelĳk van de behaalde resultaten en vorm.
Iedereen dient aan alle voorwaarden te voldoen om deel uit te maken van de equipe, doch in zeer
uitzonderlĳke gevallen kan hier eventueel van afgeweken worden. Hiervoor moet schriftelĳk een officiële
aanvraag worden ingediend bĳ de Raad van Bestuur. Enkel de Raad van Bestuur is bevoegd deze
beslissing te nemen op een bestuursvergadering met een geldig aantal stemmen en de beslissing dient
met meer dan 2/3 meerderheid te worden goedgekeurd. Onder geen beding kan iemand deelnemen die de
selectienorm niet behaald heeft.
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6. Zich aanmelden
Kandidaten kunnen zich aanmelden bĳ het bestuur van het BSĲP via info@bsĳp.be
Bĳ aanmelding vermelden: naam ruiter + naam en Feif id paard, of paarden.
Aanmelden kan tot en met 15 maart 2021.
Na aanmelding krĳg je een bevestigingsmail met in bĳlage een teamcontract en een betalingsverzoek van
€ 100, dit als voorschot voor de eerste kosten en eventueel voor teamkledĳ.
Pas na ondertekening van het teamcontract, en betaling van het voorschot, kom je in aanmerking voor
een plaats in de equipe. Beide dienen ten laatste op 31 maart in orde te zĳn.
Dit voorschot wordt niet terugbetaald. Bĳ niet selectie is dit ten voordele van het team.

7. Belangrĳke data
Tot en met 15 maart 2021: kandidatuur binnen sturen bĳ het BSĲP
Tot en met 31 maart 2021: betalen voorschot + ondertekend teamcontract binnen sturen bĳ chef d’equipe.
Weekend van 3,4,5 april: verplichte wedstrĳd Wortel
Weekend van 3,4 juli: Belgisch kampioenschap te Wortel
Week na het BK: definitieve bekendmaking WK team
4 weken voor aanvang WK: doorgeven van de combinaties aan WK-organisatie door de chef d’ equipe
Deze data zĳn onder voorbehoud van wĳzigingen door de organisatie van het WK zelf of de FEIF. Indien
hier iets aan zou veranderen worden alle ruiters zo snel mogelĳk op de hoogte gesteld.

8. Algemeen
Aan de hand van regelmatige mailings worden mogelĳke deelnemers op de hoogte gebracht van de te
vervullen formaliteiten.
Indien er na publicatie van dit reglement nog iets verandert van regels of data door de organisatie of door
FEIF, zullen alle ruiters hiervan op de hoogte gesteld worden.
Alle communicatie met de sportcommissaris en bĳgevolg ook het BSĲP dient te gebeuren via
info@bsĳp.be

Namens de sportcommissaris, en het hele bestuur van het BSĲP
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