Wedstrijdnummer:
Wedstrijd:

Goedgekeurd vraagprogramma KNHS
Paarden outdoor spring- en dressuur wedstrijd te Weerselo
Locatie:
Haarstraat/Bentertsteeg
7595 PH Weerselo

Wedstrijddatum:
8 juli 2018
Categorie:
2
Afmeting springterrein 1:
60 m x 70 m (gras)
Afmeting springterrein 2:
60 m x 70 m (gras)
Afmeting springterrein 3:
60 m x 70 m (gras)
Organisatie:
RV De Dalruiters Weerselo regio: Overijssel
____________________________________________________________________________
Sluitingsdatum inschrijving: 29 juni 2018

Bijzonderheden:
 Inschrijven via mijn KNHS. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat:
dalruiters@gmail.com
 Voor alle springrubrieken geldt een maximum van 52 deelnemers per rubriek;


Betaling vindt plaats op de wedstrijd, conform art.43 van het Algemeen Wedstrijdstrijdreglement KNHS . Het
verschuldigde inschrijfgeld dient men te voldoen voor aanvang van de wedstrijden, contant te betalen op het
wedstrijd secretariaat. Niet betaald = Niet starten!



Bijschrijving na sluitingsdatum is alleen mogelijk indien het programma dit toelaat, tegen betaling van € 3,50
toeslag per combinatie.



Wijzigingen moeten vóór 29 juni per mail worden doorgegeven.



Voor alle springrubrieken geldt de officiële puntentelling.



De wedstrijd organisatie behoudt zich het recht voor bij voldoende inschrijvingen deze te sluiten. En bij
onvoldoende inschrijvingen kan betreffende rubriek samen gevoegd worden volgens artikel 5 van het
Algemeen Wedstrijdreglement KNHS.



Als er een rubriek vol is in de klasse waarvoor is ingeschreven wordt u indien mogelijk in een andere rubriek
in uw klasse geplaatst.



Een ieder neemt deel en is aanwezig op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade en/of ongevallen overkomen aan deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden en/of materiaal.



Er zal worden gereden met toestemming van de KNHS. Op wedstrijden is het Algemeen Wedstrijdreglement van
de KNHS van toepassing. In gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur in overleg met de
KNHS vertegenwoordiger.

Bijlage vraagprogramma Dressuur 08-07-2018

Bijzonderheden:
Er kunnen 2 proeven worden gereden.
De deelnemers die de tweede proef willen rijden zijn verplicht om ook de eerste proef
te rijden. Ringen worden geplaatst aan de kant van de Haarstraat.
Inschrijfgeld Dressuur

Let op: Inschrijfgeld geldt per proef!
B
Dressuur
L-1 Dressuur
L-2 Dressuur
M-1 Dressuur
M-2 Dressuur
Z-1 Dressuur
Z-2 Dressuur

€
€
€
€
€
€
€

7,00
8,00
8,00
9,00
9,00
11,00
11,00

Prijzengeld Dressuur
B
Dressuur
L-1 Dressuur
L-2 Dressuur
M-1 Dressuur
M-2 Dressuur
Z-1 Dressuur
Z-2 Dressuur

€ 30,00 € 25,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 + volgprijzen € 10,00
€ 35,00 € 30,00 € 25,00 € 20,00 € 15,00 + volgprijzen € 15,00
zie L-1 Dressuur
€ 50,00 € 40,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 + volgprijzen € 15,00
zie M-1 Dressuur
€ 70,00 € 60,00 € 45,00 € 35,00 € 30,00 + volgprijzen € 30,00
zie Z-1 Dressuur

Het verschuldigde inschrijfgeld dient men te voldoen voor aanvang van de wedstrijden,
contant te betalen op het wedstrijd secretariaat.
Niet betaald = Niet starten!!!
Wijzigingen voor deelname zo vroeg mogelijk doorgeven aan het secretariaat, doch
uiterlijk voor 29-06-2018
Bij afmeldingen na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld ten allen tijde verschuldigd
conform art. 43 AW regl. KNHS
Dimension Bokaal
Bij de rubriek dressuur Z1 en Z2 wordt de “Dimension” wisselbokaal verreden.
Om in aanmerking te komen dienen beide proeven te worden verreden.
De beste combinatie in de Z1 en de Z2 is winnaar van de bokaal.
Voor de berekening worden de plaatsingspunten van beide proeven bij elkaar opgeteld.
De combinatie met het laagst aantal plaatsingspunten is winnaar.
Bij ex-equo plaatsing is de plaatsing van de 1e proef doorslaggevend.”

Bijlage vraagprogramma Springen 08-07-2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijzonderheden:
Inschrijfgeld
Springen Klasse BB
Springen Klasse B
Springen Klasse B

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

Rijstijlparcours gelijk voor punten
Rijstijlparcours gelijk voor punten
direct aansluitend andere ring: Progressief parcours direct op tijd

Springen klasse L
Springen klasse L

€ 9,00
€ 9,00

Twee fasen parcours
direct aansluitend andere ring : Progressief parcours direct op tijd

Springen klasse M
Springen klasse Z
Springen klasse ZZ

€ 11,00
€ 13,00
€ 13,00

Twee fasen parcours
Klassiek parcours met barrage.
Klassiek parcours met barrage.

L eerste groep ’s morgens op hoofdterrein, met de mogelijkheid om de sloot te springen.

Prijzengeld
Springen
Springen
Springen
Springen
Springen
Springen

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

BB
B
L
M
Z
ZZ

gebruiksvoorwerpen
€ 50,00 € 40,00 € 30,00 € 25,00 € 20,00
€ 70,00 € 60 ,00 € 50,00 € 40,00 € 30,00
€ 90,00 € 75 ,00 € 60,00 € 45,00 € 30,00
€ 150,00 € 125 ,00 € 100,00 € 80,00 €60,00
€ 150,00 € 125,00 € 100,00 € 80,00 €60,00

€ 15,00 + volgpr € 15,00
€ 15,00 + volgpr € 15,00
€ 20,00 + volgpr € 20,00
€ 40,00 + volgpr € 25,00
€ 40,00 + volgpr € 25,00

“Grote Prijs van Weerselo”

Voor de beste combinatie in de de Klasse Z/ZZ springen wordt er een extra ereprijs
uitgereikt, bestaande uit een wisselbokaal en een geldbedrag van €250,- !!
Voor de tweede prijs is er €200,- en voor de derde prijs €150,Het verschuldigde inschrijfgeld dient men te voldoen voor aanvang van de wedstrijden,
contant te betalen op het wedstrijd secretariaat.
Niet betaald = Niet starten!!!
Wijzigingen voor deelname zo vroeg mogelijk doorgeven aan het secretariaat, doch uiterlijk
voor 29-06-2018
Bij afmeldingen na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld ten allen tijde verschuldigd conform
art. 43 AW regl. KNHS

