
 

 

WAREGEM 
LUNDI 01 MAI 2023 à 15H00 

MAANDAG 01 MEI 2023 om 15H00 
 

(23001WA010) KWALIF REN 1 BINGOAL ST LEGER                 2700m 
4000 (2000, 800, 600, 400, 200) 
Handicap de catégorie – Handicap van categorie 
Ref + 360 
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. 
Voor alle paarden van 4 jaar en ouder. 

 

(23001WA020) REN 2                                                                   1600 m 
5000 (2500, 1000, 750, 500, 250) 
Handicap de catégorie divisé – Handicap van categorie in reeksen.  
Première épreuve/ Eerste reeks. 
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. 
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué 
une valeur égale ou inférieure à 25 k. 
Voor alle paarden van 4 jaar en ouder. 
Zullen in deze ren gekwalificeerd zijn, de paarden waaraan de handicapper een waarde 
van 25 k of minder toegekend zal hebben. 
 
 

(23001WA030) REN 3                                                                1600 m 
4000 (2000, 800, 600, 400, 200) 
Handicap de catégorie divisé – Handicap van categorie in reeksen. 
Deuxième épreuve/ Tweede reeks. 
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. 
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura 
attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k. 
Voor alle paarden van 4 jaar en ouder. 
Zullen in deze ren gekwalificeerd zijn, de paarden waaraan de handicapper een 
waarde van 25 k of minder toegekend zal hebben. 



 
 

 
(23001WA040) BE 2308 A:  Sh FATIMA Bint MUBARAK Cup    2300 m 

   (10.000 €):   5.000   -   2.500    -   1250    -   750    -   500 €, 

PURSE KINDLY OFFERED BY: HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Racing Festival.  
Trophies for owner, trainer and rider of the winning horse 
Race run under racing-rules of Belgian Galop Federation and open to professional, amateur 
and apprentice jockeys (no weight- allowances given). 
Race for all pure-bred Arabian horses registered at birth in a stud-book recognised by 
WAHO. For ALL 4y olds and for 5,+y olds, won + earned not more than 30.000 euro since 
1/1/2022. 
Weights: 4 years olds: 54kg (fillies: -2 kg)        
               5,+ years olds: 58.5 kg (fillies: -2kg) 
Penalties:  All penalties to be calculated since 01/01/2022 
       2kg for each victory in race with purse equal or over 10.000 eur ;  
      + 1 kg for each second place in race with purse equal or over 10.000 eur  
      + 0.5kg for each victory in race with purse inferior to 10.000 eur 
If elimination is needed, the horses with highest wins + earns since 01/01/22 remain.  
Heritage 7: Penalties calculated for places in “open races” since 01/01/2022. The standard 
allowance for Heritage horses 2.5 kg and 2kg more allowance for horses not in the money of 
“open races” in 2022. Heritage bonus sponsored by BAPS-SBCA & AHRCB. Heritage horses 
to be eliminated first in case of more than 12 declared starters. 

 

(23001WA050) BE 2308 B:  Sh FATIMA Bint MUBARAK Cup    2300 m 

   (10.000 €):   5.000   -   2.500    -   1250    -   750    -   500 €, 

PURSE KINDLY OFFERED BY: HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Racing Festival.  
Trophies for owner, trainer and rider of the winning horse 
Race run under racing-rules of Belgian Galop Federation and open to professional, amateur 
and apprentice jockeys (no weight- allowances given). 
Race for all pure-bred Arabian horses registered at birth in a stud-book recognised by 
WAHOFor ALL 4y olds and for 5,+y olds trained in Belgium or trained abroad by their owner 
or partner of their owner. 

Weights: 4 years olds: 54kg (fillies: -2 kg)   
               5,+ years olds: 58.5 kg (fillies: -2kg) 
Penalties:   +  0.5kg  per  2.500 euro won + earned since 01/01/2022        

If elimination is needed, the horses with highest wins + earns since 01/01/22 remain. 

Heritage 7: Penalties calculated for places in “open races” since 01/01/2022. The standard 
allowance for Heritage horses 2.5 kg and 2kg more allowance for horses not in the money 
of “open races” in 2022. Heritage bonus sponsored by BAPS-SBCA & AHRCB. Heritage 
horses to be eliminated first in case of more than 12 declared starters. 

Engagements – Inschr:   19.04.2023     10H00  
Poids – Gewichten:   21.04.2023     10H00                        
Forfaits – Rouwgelden:   25.04.2023     10H00                
Engts supp – Bijk Inschr:  25.04.2023     15H00                           
Partants – Vertrekkers:   26.04.2023     10H30                
Montes – Jockeys:   27.04.2023     09H00 

 



 

 

WAREGEM BINGOAL ST LEGER 2023 

 

 
Indien nodig en om tot het maximum aantal toegelaten vertrekkers (12) te 

komen wordt achtereenvolgens overgegaan tot de volgende eliminaties  

 

1. paarden die na 01/05/2023 in het buitenland getraind werden; deze 

regel wordt achtereenvolgens toegepast tot het maximumaantal toegelaten 

vertrekkers bereikt is. Bij gelijkheid wordt 2 hieronder toegepast. 

 

2. Indien nodig en vervolgens, de paarden die hun laatste ren in het 

buitenland gelopen hebben; deze regel wordt achtereenvolgens toegepast tot 

het maximumaantal toegelaten vertrekkers bereikt is. Bij gelijkheid wordt 3 

hieronder toegepast. 

 

3. Indien nodig en vervolgens, tot één enkel verminderd, de paarden van 

eigenaars of hun echtgeno(o)t(e) die het meeste aantal paarden vertrekkend 

verklaard hebben, vervolgens de paarden van de eigenaars of hun 

echtgeno(o)t(e) die hetzelfde aantal paarden vertrekkend verklaard hebben 

Bij gelijkheid wordt 4 hieronder toegepast. 

 

4. Indien nodig en vervolgens de paarden die de minste punten verzameld 

hebben in de 4 kwalificatie rennen; deze regel wordt achtereenvolgens 

toegepast tot het maximumaantal toegelaten vertrekkers bereikt is.  

Bij gelijke puntenstand worden weerhouden te lopen : de paarden met het meeste 

aantal behaalde overwinningen in de kwalificatierennen, vervolgens en indien 

nodig, met het aantal behaalde plaatsen in de kwalificatierennen, te beginnen 

met de 2de plaats enz., vervolgens en indien nodig met het sinds 01.07.2022 

incluis hoogste ontvangen som voor overwinningen en plaatsen. 

 

De kwalificatierennen over +- dezelfde afstand worden gelopen op de renbanen 

van Waregem (01 mei 2023 & 25 juni 2023) en of Oostende (17 juli & 07 augustus). 

Puntensysteem van de kwalificatierennen  

8 voor de winnaar, 5 voor de 2de, 4 voor de 3de, 3 voor de 4de, 2 voor de 5de en 1 

punt voor de overige deelnemers. 

 

Blinkers en Australische blinkers zijn verboden in de finale 


