Deze competitie wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Frontriemdesign.nl
Jumper Stadskanaal
Schenkels Borduurstudio
Slagerij Hemmen, Onstwedde
Impex trailers, Groningen
Animo Ruitersport, Veendam
(Zuidwending)
Ruitersport Veendam
Super-horse.nl

Derde Indoor
Men Dressuur Competitie
PSV De Driesporen, Onstwedde
9 november 2013
11 januari 2014
5 april 2014
- Iedere wedstrijd gelegenheid tot het rijden van 2
dressuurproeven (vierspan, tweespan M/Z/ZZ en
enkelspan M/ Z/ZZ in 20*60 ring).
- Deelname aan de competitie kost niets extra.
- Voor het eindresultaat (competitiewinnaars) tellen de 5
beste proeven. Oftewel, van de 6 verreden proeven mag
het slechtste resultaat worden geschrapt.
- De competitiewinnaars krijgen, naast natuurlijk de eer,

een prijs ter waarde van minimaal 30 euro.
- De competitie is dit jaar niet alleen voor
wedstrijdmenners. Bij voldoende deelnemers is er ook
voor de hobbyklasse een titel te winnen.
- Iedere wedstrijd gelegenheid voor bixie en
impulsrubriek en kür op muziek voor menners
- Het is natuurlijk ook mogelijk slechts aan 1 of 2
wedstrijden deel te nemen, maar diegenen maken geen
kans om competitiewinnaar te worden. Bij teveel
inschrijvingen gaan de competitiedeelnemers voor.
Opgave bij: martine@trijbels.nl

Wedstrijdgegevens (samenvatting vraagprogramma):
Locatie: Wessinghuizerweg 4b, 9591 VJ Onstwedde (Manege De Driesporen)
Inschrijfgeld: 10 euro (voor bixie 5 euro, voor kur 12 euro)
Dressuur: klasse B-ZZ, 1-, 2- en 4-span, Bixie en hobbyklasse
Prijzengeld voor alle klassen enkelspan:
1.
20 euro
2.
15 euro
3.
10 euro
Voor meerspan, bixie en hobbyklasse zijn de prijzen gebruiksartikelen.
Bij voldoende deelnemers in de tweespannen geldt ook bovenstaande
prijzengeld (ipv de gebruiksartikelen)
Inschrijving: Uitsluitend via digitaal inschrijfformulier of per email (hobbyklasse
en bixie), onder vermelding van naam deelnemer en naam paard/pony,
(bixie)klasse en volledige adresgegevens).
Wijzigingen: Wijzigingen kunnen telefonisch doorgegeven worden aan het
secretariaat, maar moeten per post of per email bevestigd worden, onder
vermelding van combinatienummer en volledige adresgegevens.
Afmeldingen: Uitsluitend per email onder vermelding van combinatienummer
en volledige adresgegevens.
Na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd conform het
Algemeen Wedstrijdreglement (Conform art 43).
Bij afwezigheid zonder afmelding blijft het inschrijfgeld te allen tijde
verschuldigd conform het Algemeen Wedstrijdreglement (Conform art 43).
Bij betaling na de wedstrijddag wordt € 5,- opslag in rekening gebracht (per
combinatie).
Bij inschrijving na sluitingsdatum kan € 2,50 extra in rekening worden gebracht.
Rubrieken kunnen in handicap verreden worden (conform art. 5).
Sluitingsdatum voor de wedstrijd van 9 november 2013: 26 oktober 2013
Sluitingsdatum voor de wedstrijd van 11 januari 2014: 29 december 2013
Sluitingsdatum voor de wedstrijd van 5 april 2014: 22 maart 2014

