
 

 

Reglement Zangersheide Ranking - Update september 2021 
 
1.  De Zangersheide Ranking staat open voor alle paarden die bij de geboorte ingeschreven zijn in 

Studbook Zangersheide vzw.  
 

2.  Er wordt rekening gehouden met alle internationale klasseringen behaald door Z gefokte paarden 
in op internationale springwedstrijden (CSI) voor zover wij de resultaten in ons bezit krijgen. 
Studbook Zangersheide vzw heeft het bijhouden van de ranking uitbesteed aan Hippomundo 
BVBA.  

 
3. De ranking wordt gemaakt op basis van gewonnen prijzengeld.   
 

4.  Het gewonnen prijzengeld van de laatste 365 dagen bepaalt de rankschikking. De stand op 1 

september is de eindstand. 

 

5.  In totaal wordt 30.000 Euro aan premies uitgereikt aan de fokkers van de 10 best geklasseerde 
paarden op 1 september, verdeeld als volgt: €8000 – €6.000 – €5.000 – €4.000 – €3.000 – €1.000 
– €1.000 – €750 – €750 – €500.  

 
6.  De premies voor de hoogst gerangschikte paarden worden aan de fokkers van de desbetreffende 

paarden overhandigd tijdens de FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young 
Horses op domein Zangersheide – Lanaken (B). De fokkers van de winnende paarden in de top 3 
worden persoonlijk uitgenodigd voor de premie uitreiking en dienen ook persoonlijk aanwezig te 
zijn tijdens de prijsuitreiking. 

 

7.  De ranking zal in het Z-Magazine en op de Zangersheide website gepubliceerd worden met 
vermelding van de fokkers.  

 
8. Studbook Zangersheide vzw is niet verantwoordelijk voor het feit dat deze paarden niet of later in 

de ranking zijn opgenomen. Studbook Zangersheide vzw probeert zoveel mogelijk Z-paarden in de 
uitslagen te zoeken. Indien de paarden van naam verandert zijn en/of het suffix Z niet meer achter 
de naam dragen is het mogelijk dat de organisatie de paarden niet meer kan traceren.  

 
9.  Fokkers van Z-paarden kunnen ten allen tijde aan Studbook Zangersheide laten weten onder welke 

nieuwe naam hun fokproduct in de sport loopt.  
 

10.   Indien een Z-paard in de loop van een jaar ontdekt wordt, zullen zijn resultaten niet met 
terugwerkende kracht worden opgezocht, maar vanaf de datum van de mededeling aan Studbook 
Zangersheide vzw.  

 
11.   Studbook Zangersheide vzw kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor 

vergissingen in de uitslagen of vergissingen in de ranking.  


