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www.crystalcup.org

De Crystal Cup Steeple-Chase Cross Country Challenge is een initiatief waarbij de
eigenaar en trainer die de meeste punten halen na het verloop van de 11 rennen
volgende bonussen ontvangen:
-		Eigenaar: 37.500 € voor de eerste - 15.000 € voor de tweede
-		Trainer: 15.000 € voor de eerste - 7.500 € voor de tweede
De Crystal Cup bestaat uit een reeks van 11 rennen met een totale prijzenpot van meer
dan 800.000 € gespreid over 6 Europese landen die zullen plaatsvinden op sommige
van de mooiste en moeilijkste renbanen van Europa met een grote variatie aan
hindernissen zoals: beken, bermen, grachten en hagen.
De challenge start in de maand februari 2022 in het Franse Pau en wordt afgesloten in
mei 2023 in Lion d’Angers, na nog vier rennen in Frankrijk en etappes in
België, Italië, Tsjechië, Engeland en Polen.
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KONINKLIJKE WAREGEMSE KOERSVERENIGING
Philippe Casier

Voorzitter

Thierry Storme

Ondervoorzitter

Carl Bouckaert - Pieter Dejager
Thierry Lohest

Bestuurders

Walter Kemseke

Lid

Bram Vandewalle

Algemeen Directeur

Paul Vandenbosch

Sponsoring

Jean-Paul Caenepeel

Secretariaat

Janus Archie

Terreinverantwoordelijke

Jurgen Vanhamme

Onderhoud

RENNEN • COURSES • RACES
Commissarissen van de rennen

Thierry Storme
Thierry Lohest
Koen Huybers

Afgevaardigde commissarissen van de jockey club

Philippe Delioux de Savignac
Guy Heymans

Handicapeur:
Starter:
Regisseur:
Veearts:
Geneesheer:

France Galop
Didier Dubois
Jan Cock
Faculteit Diergeneeskunde UGent
Dr. Dirk Vanryckeghem

info@waregemkoerse.be - www.waregemkoerse.be - +32 56 60 27 40
BELGISCHE FEDERATIE VOOR PAARDENWEDRENNEN - GALOP
Route de Wallonie 31A - 7011 Mons - Ghlin
+ 32 65 47 03 11
admin@bgalopf.be • www.bgalopf.be
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Hotel
Alle aanvragen voor hotel reservaties in het hotel van Sport Vlaanderen dienen te
gebeuren via de website van Waregem Koerse voor 26/08. Prijs per kamer, inclusief
ontbijt: 45 euro/nacht. Kamers zijn pas definitief na betaling.

Sporthotel Sport Vlaanderen
Domein Sport Vlaanderen, Waregem
Veldloopstraat 11, 8790 Waregem
info: www.waregemkoerse.be
Email: secretariaat@waregemkoerse.be
Tel: 00/32/56/92 29 39
Parkhotel Waregem
Zuiderlaan 31, 8790 Waregem
Tel : 00/32/23/98 08 00
www.parkhotelwaregem.be - info@parkhotelwaregem.be
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PRIJS FELIX DE RUYCK - HAIES
HANDICAP - 3600 M (about 2 miles 2 furlongs)
(a30.000) a15.000 - a7.500 - a3.800 - a1.900 - a1.800
Inschrijving en rouwgeld: Volgens de regels van France Galop

Voor alle paarden van 4 jaar en ouder die zich plaatsten in de eerste vijf van een
hordenren, een steeple-chase, een point-point of een cross sedert 1/07/21.
Minimum gewicht: 65 kg
Elk paard dat nog wint na de publicatie der gewichten blijft gekwalificeerd maar zal
3 kg meerlast dragen.

PRIJS BARON CASIER - LAURENT PERRIER
STEEPLE-CHASE - 3950 M (ABOUT 2 MILES 3 3/4 FURLONGS)
(a 30.000) a 15.000 - a 7.500 - a 3.800 - a 1.900 - a 1.800
Inschrijving en rouwgeld: Volgens de regels van France Galop
Voor alle paarden van 4 en 5 jaar die geplaatst waren in de eerste vier van een steeplechase, een point-to-point of een cross sedert 1/01/21.
Gewicht 4 jaar: 62 kg - Gewicht 5 jaar: 66 kg - geen ontheffingen
Meerlast voor ontvangen sommen (winst en geplaatst) in steeple-chase, point-to-point en
cross:1 kg per €8.000 dit jaar en per €16.000 vorig jaar.
Bijkomende inschrijving zonder rouwgeld op dinsdag 22/08/22 om 11.00 uur aan €750.
Men springt éénmaal de Gaverbeek en éénmaal de Ierse berm.
Een premie van €400 wordt toegekend aan elk startend paard, dat niet bij de eerste
vijf eindigt.
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ING GROTE STEEPLE-CHASE VAN VLAANDEREN
HANDICAP - REF. +3

4600 M

(2 MILES - 7 FURLONGS)

(a 80.000) a 40.000 - a 17.500 - a 10.000 - a 7.000 - a 3.500 - a 1.000 - a 1.000
Inschrijving en rouwgeld: Volgens de regels van France Galop
Voor alle paarden van 5 jaar en ouder die reeds wonnen in een steeple-chase, een
point-to-point of een cross, en zich plaatsten in de eerste vijf van een steeple-chase, een
point-to-point of een cross sedert 1/01/21.
Paarden die in Frankrijk getraind worden, krijgen een gewicht toegekend dat
overeenstemt met hun referentie in de algemene Franse handicap, verhoogd met 3 kilo.
De handicapper behoudt zich het recht voor om af te wijken van de laatst gepubliceerde
handicap-waarde. Minimum gewicht 62 kg.
De gewichten kunnen, indien nodig, opgetrokken worden bij de aangifte van de
deelnemers, zodanig dat de top weight 70kg zal dragen.
Geen enkele ontheffing is voorzien voor de jockeys. Men springt tweemaal de Gaverbeek
en tweemaal de Ierse 8berm. Elk paard dat nog wint na de publicatie der gewichten blijft
gekwalificeerd, maar zal 3 kg meer last dragen.

Guino Des Dunes, winnaar van Grote Steeple Chase van Vlaanderen 2021
Jockey: Felix de Giles
Trainer : Patrice Quinton - Eigenaar : Ecurie des Dunes
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PRIJS RALLYE WAREGEM - STEEPLE CHASE
HANDICAP - REF. +13

4600 M

(2 MILES - 7 FURLONGS)

(a 35.000) a 17.500 - a 8.750 - a 5.250 - a 2.000 - a 1.500
Inschrijving en rouwgeld: Volgens de regels van France Galop
Voor alle paarden van 5 jaar en ouder die reeds wonnen in een steeple-chase, een
point-to-point of een cross, en zich plaatsten in de eerste vijf van een steeple-chase, een
point-to-point of een cross sedert 1/01/21.
Paarden die in Frankrijk getraind worden, krijgen een gewicht toegekend dat
overeenstemt met hun referentie in de algemene Franse handicap, verhoogd met
13 kilo. De handicapper behoudt zich het recht voor om af te wijken van de laatste
gepubliceerde handicap-waarde. Minimum gewicht 62 kg.
De gewichten kunnen, indien nodig, opgetrokken worden bij de aangifte van de
deelnemers, zodanig dat de top weight 70 kg zal dragen.
Geen enkele ontheffing is voorzien voor de jockeys. Men springt tweemaal de
Gaverbeek en tweemaal de Ierse berm.
Elk paard dat nog wint na de publicatie der gewichten blijft gekwalificeerd, maar zal
3 kg meerlast dragen.
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INSCHRIJVINGEN
INSCHRIJVINGEN:
vrijdag 12 augustus, om 10.30 uur, te Parijs, Londen en Keulen.
PUBLICATIE DER GEWICHTEN:
vrijdag 19 augustus, om 11 uur te Parijs.
AANGIFTE DER ROUWGELDEN
dinsdag 23 augustus, om 11.30 uur te Parijs, Londen en Keulen.
VERMOEDELIJKE DEELNEMERS:
woensdag 24 augustus, om 11.30 uur, uitsluitend in Parijs.
ANNULATIE VAN VERMOEDELIJKE DEELNEMERS & AANGIFTE JOCKEYS:
donderdag 25 augustus, om 10.30 uur, aangiftes jockeys om 12:30 uur uitsluitend in Parijs.
De nummers van de rennen zullen gepubliceerd worden op de site van France Galop.

De inschrijvingen gebeuren schriftelijk, per telefax, per e-mail of on-line:
France Galop
Place Abel Gance 46
92655 BOULOGNE-BILLIANCOURT, FRANCE
tel. +33 149 10 20 30 - fax. +33 147 61 93 37
www.france-galop.com
British Horseracing Authority
75 High Holborn
LONDON, ENGLAND
www.britishhorseracing.com
Direktorium für Vollblutzucht und Rennen
Rennbahnstrasse 154, Postfach 620.180
50737 KOLN, DEUTSCHLAND
tel. +49 221 7498 13 20 - fax +49 221 7498 68 69
dick@direktorium.de
www.german-racing.com
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GEWONNEN

BEDRAGEN
2021 -

British pound £
Livre Sterling
U.S. Dollar $
Dollar USA
,
Franc Suisse
Swiss - francs

IN
B

VREEMDE
2022 -

1,18

1,19

0,85

0,88

0,90

0,97

VALUTA
B

Elke eerste inschrijving in België moet de exacte signalisatie van het ingeschreven paard
bevatten, zijn naam, zijn ouderdom, zijn geslacht, zijn afstamming, de namen, adres en
kleuren van de eigenaar, alsook de naam en adres van de trainer.
De inschrijving moet vergezeld zijn van een verklaring die de gewonnen prijzensom
sinds 1/01/21 en de laatste 4 prestaties van het paard vermeldt.
Elk paard dat niet in België is geboren, is pas toegelaten deel te nemen aan de rennen
op het vertoon van de volgende documenten:
1. Een bewijsschrift vermeldende de naam, de afstamming, de ouderdom, het geslacht,
de kleur van het paard en de zichtbare natuurlijke of accidentele merktekens die het
paard heeft. Dit bewijsschrift moet getekend zijn door de autoriteiten van het land waar
het paard geboren is of desnoods door de autoriteiten van het land waar het paard
verbleven heeft en waarvan de bevoegdheden overeenstemmen in hun eigen land met
die van de Belgische Jockey Club.
2. Dit document moet, in voorkomend geval, vergezeld zijn van het
gezondheidscertificaat dat overeenkomstig de in het betrokken land geldende regels is
opgesteld.
3. Een bewijsschrift dat het paard geen enkele diskwalificatie heeft opgelopen of
ingeschreven staat op een forfeit of een analoge lijst, bewijsschrift getekend door
de buitenlandse autoriteiten waarvan reeds sprake is geweest (Racing Clearance
Notification - RCN).
Elk paard moet ingeënt zijn tegen griep en rhinopneumonie overeenkomstig de
voorschriften van de Jockey Club.
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A L G E M E N E

V O O R W A A R D E N

D e rennen vermeld in dit programma zijn onderhevig aan de reglementen van de
Belgische Jockey Club, alsook de hieropvolgende algemene voorwaarden.
Elke persoon die een paard inschrijft, doet rennen of met de eigendom van een paard
te maken heeft dat ingeschreven is of loopt in een publieke wedren, elke persoon
onderworpen aan het reglement der wedrennen, elke persoon toegelaten tot het gebruik
van de installaties van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging wordt verondersteld
op de hoogte te zijn van de reglementen van de Belgische Jockey Club. Zij onderwerpen zich dus automatisch aan al hun bepalingen en al hun gevolgen die eruit kunnen
voortvloeien, alsook aan de beslissingen van de Belgische Jockey Club, van zijn
bestuur, van de koerscommissarissen en van het bestuur van de Koninklijke Waregemse
Koersvereniging, in het bijzonder wat betreft het aantal paarden dat per ren zal toegelaten worden. De inschrijvingen gebeuren schriftelijk, per fax of per e-mail. Het is
verboden inschrijvingen te telefoneren. Elke inschrijving die aankomt na het vastgestelde
uur is ongeldig, zelfs als deze vertraging te wijten is aan overmacht.
Elke inschrijving gedaan in België voor een paard dat voor het laatst in het buitenland
heeft gelopen, moet op straffe van ongeldigheid, vergezeld zijn van een gedateerd en
door de eigenaar getekend bewijsschrift welke de laatste vier prestaties van het paard
aangeeft, alsook een kopie van de gewonnen rennen sinds 1 januari 2019, met aanduiding der datums van de gewonnen rennen.
Er zijn geen boetes voor een paard dat niet kan deelnemen na de
aangifte, voor zover een veearts certificaat dit staaft.
VOOR ALLE GALOPRENNEN VAN DIT PROGRAMMA IS HET AANTAL DEELNEMERS
PER REN BEPERKT TOT 14.
Indien het aantal aangegeven deelnemers hoger is dan 14, worden volgende regels
toegepast om tot het juiste aantal vertrekkers te komen:
A. Conditierennen.

De eliminatie van de paarden om tot een maximum van 14 vertrekkers te komen, gebeurt
als volgt:
1. De paarden die nog bijkomend ingeschreven waren.
2. De paarden met de kleinste winsommen (winnend en geplaatst) sedert 1/01/21, te
beginnen met het paard met de kleinste winsom en vervolgens verder opgaand. In
geval van ex-aequo van de winsommen tussen verschillende paarden, zal er
overgegaan worden tot lottrekking.
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B. Handicaps

De eliminatie van de paarden om tot een maximum van 14 vertrekkers te komen, gebeurt
als volgt: de paarden die het kleinste gewicht kregen van de handicapper worden
geëlimineerd, te beginnen met het paard met het kleinste gewicht en vervolgens verder
opgaand.
In voorkomend geval wordt rekening gehouden met het gewicht voor de leeftijd. In
geval van ex-aequo der gewichten tussen verschillende paarden, zal voorrang gegeven
worden aan die paarden welke in de eerste vier geklasseerd waren in een ren gelopen
in Waregem op 31 augustus 2021. Vervolgens worden de paarden geëlimineerd met
de kleinste winsommen (winnend en geplaatst) sedert 1/01/21. Indien deze criteria niet
volstaan, zal overgegaan worden tot lottrekking.
De commisarissen van de maatschappij behouden zich het recht om de gewichten te
verlagen tot ten laatste op het ogenblik van de aangifte van deelnemers en jockeys.
Het inschrijvingsgeld van een aangegeven paard dat niet deelneemt
zal met 4 vermenigvuldigd worden.
DRAGEN VAN BLINKERS EN AUSTRALISCHE BLINKERS
is verboden.
DRAGEN VAN DE VALHELM
Geen enkele persoon is toegelaten te rijden in één van de rennen van dit programma,
indien deze geen valhelm draagt voorzien van kinriem welke overeenkomt met het
model goedgekeurd door de Jockey Club.
DRAGEN VAN EEN LICHAAMSBESCHERMER
Geen enkele persoon is toegelaten te rijden in één van de rennen van dit programma,
indien deze geen lichaamsbeschermer draagt welke overeenkomt met het model goedgekeurd door de Jockey Club.
JOCKEYS
Om te mogen deelnemen zullen jockeys minstens 3 hindernisrennen moeten gewonnen
hebben sedert 01-07-2021.
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DOPING CONTROLE
D e antidoping controles zullen worden uitgevoerd door het laboratorium voor paardenrennen in Verrières - le - Buisson (FR). Het tegenonderzoek zal plaatsvinden in één van
de door de Jockey Club voorgestelde labo’s, naar keuze van de trainer.

VEEARTSCONTROLE VOOR DE RENNEN
D e beslissing van de veearts aangeduid door de Koninklijke Waregemse Koersvereniging
is onherroepelijk. Een tegenexpertise door een externe veearts kan niet aangevraagd
worden.

TRAINING
Het is verboden op de renbaan de hindernissen te springen, tenzij de maandag die de
rendag voorafgaat, of in de voormiddag van de rendag, waar het toegelaten zal zijn
de verplaatsbare haag alsook de Ierse Berm te springen.
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