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Vĳfjarige merries (geboortejaar 2016)
Vĳfjarige hengsten (geboortejaar 2016)
Zesjarige merries (geboortejaar 2015)
Zesjarige hengsten (geboortejaar 2015)
Zeven jaar en ouder merries (geboortejaar 2014 of eerder)
Zeven jaar en ouder hengsten (geboortejaar 2014 of eerder)

1.  Algemeen
Ook voor de fokkerĳ stuurt België een equipe uit naar het WK in Herning en dit in de volgende categorieën:

Per categorie kan er 1 paard gaan, enkel indien er in 1 categorie geen paard geselecteerd is, kan er eventueel
in dezelfde leeftĳdsklasse van het andere geslacht een tweede paard geselecteerd worden.

2. Voorwaarden paard
Om in aanmerking te komen voor een plaats in de equipe dient het paard Belgisch gefokt te zĳn, d.w.z. een 
BE stamboeknummer hebben. 
De minimumnorm om in aanmerking te komen voor een plaats in de equipe is 8.00 (eindscore). 
Deze dient gelopen te worden op een door FEIF goedgekeurde FIZO keuring, enkel behaalde resultaten uit
2021 tellen mee.
Paarden mogen gekeurd worden op eender welke FIZO keuring in binnen- of buitenland. De punten moeten
geregistreerd zĳn in WorldFengur. 
Van elke categorie komt het paard met de hoogste score in aanmerking voor selectie. 
Wanneer 2 paarden dezelfde score hebben, tellen de punten van de rĳeigenschappen als doorslaggevende
factor.
Verder dient het paard in orde te zĳn met alle opgelegde eisen vanuit FEIF.

3. Voorwaarden ruiter/eigenaar
Bĳ voorkeur wordt het paard op het WK voorgebracht door dezelfde ruiter die het paard op FIZO heeft
voorgebracht. Indien dit om bepaalde redenen niet door kan gaan, dient dit vooraf gemeld te worden aan de
chef d’equipe en de fokkerĳcommissaris, en goedgekeurd te worden. 
Zich opgeven voor deelname kan bĳ de fokcommissaris via info@bsĳp.be tot en met 3 juli 2021. Op zondag 4
juli tĳdens het Belgisch Kampioenschap wordt de definitieve WK selectie bekend gemaakt. De beslissing wie
er uiteindelĳk gaat ligt bĳ het bestuur van het BSĲP.

Voor de hele WK equipe is er een teamcontract opgesteld, dat ook geldt voor de fokkerĳ equipe. Het is de taak
van de eigenaar van het paard ervoor te zorgen dat de ruiter zich aan alle afspraken houdt.
 
Voor elke situatie hier niet vermeld, ligt de beslissing bĳ het bestuur van het BSĲP.
Indien er wĳzigingen of dergelĳke vanuit de FEIF of de organisatie worden gecommuniceerd, zal dit via alle
mogelĳke kanalen zo snel mogelĳk gedeeld worden.
Verder nog vragen? Neem gerust contact op met de fokcommissaris via info@bsĳp.be


