Deze competitie wordt mede
mogelijk gemaakt door:
- Blackdiamond fellpony’s, Lehe.
- Alie Boekelo

-

Kim Commies, dierfysiotherapeut

-

Animo Ruitersport, Veendam

De ambachtelijke metworstenspecialist
Kruze, Vriescheloo

-

Geuken Rijwielen, Winschoten

-

Men Competitie 2015-2016
PSV De Driesporen, Onstwedde
3 oktober 2015 (ook vaardigheid)
7 november 2015
9 januari 2016
2 april 2016 (finale en ook vaardigheid)
Dressuur:
- Iedere wedstrijd gelegenheid tot het rijden van 2
dressuurproeven
- Vierspan, tweespan en enkelspan M/Z/ZZ wordt
verreden in 20*60 ring.
- Deelname aan de competitie kost niets extra.
- Let op: geef op het inschrijfformulier duidelijk aan of je
aan de competitie mee wilt doen. En als je dat wilt , dan
duidelijk aangeven welke wedstrijden (finale is verplicht)
je start! Geef je alleen aan dat je meedoet aan de
competitie, dan geef je je op voor alle wedstrijden!
- Voor het eindresultaat (competitiewinnaars) tellen de 6
beste proeven. Oftewel, van de 8 verreden proeven
mogen de twee slechtste resultaten worden geschrapt.
Theoretisch zou je dus 1 wedstrijd kunnen missen.
- Er kan binnen worden losgereden in een bak van 20x40
(maximaal 3 aanspanningen tegelijk). Om iedereen
gelijke inrijkansen te geven, dient er buiten te worden
uitgestapt.
- Aanwezigheid bij de finale op 2 april 2016 is verplicht
voor competitiedeelnemers.
- De competitiewinnaars krijgen, naast natuurlijk de eer,
een prachtige bokaal, en prijzen ter waarde van

minimaal 30 euro. Maar we doen weer ons best om er
meer van te maken…
- Iedere wedstrijd gelegenheid voor bixie, impulsrubriek
en kür op muziek (bij minimaal 4 deelnemers) voor
menners.
- Het is natuurlijk ook mogelijk slechts aan 1 of 2
wedstrijden deel te nemen, maar dan maak je uiteraard
geen kans om competitiewinnaar te worden. Bij teveel
inschrijvingen gaan de competitiedeelnemers voor!
- De vereniging is vrij in het samenvoegen van rubrieken
voor de competitie, dit kan ook nog tijdens de
competitie verschuiven, en hoeft zich hierbij niet aan de
KNHS reglementen te houden.
Er wordt voor de competitie gewerkt met plaatsingspunten:
Plaats
Punten
1

100

2

90

3

81

4

73

5

66

6

60

7

55

8

Enz.

Tussentijds overgaan naar een hogere klasse (behalve van
hobby naar officieel, tenzij je 6 proeven officieel kunt rijden)
bij de dressuur is mogelijk. Voor de competitie telt de klasse
waarin je de meeste starts hebt gereden. Bijvoorbeeld: je
start 3 wedstrijden in de B en je moet bij de laatste over naar

de L. Dan kun je competitiewinnaar worden in de B. Nog een
voorbeeld: je start 2x in de B en 2 in de L. Als je je slechtste
resultaten in de B wegstreept, dan kun je competitiewinnaar
worden in de L.
Rubrieken die er (onder voorbehoud van voldoende
deelnemers) zullen zijn:
-

Bixie
Hobbyklasse
Enkelspan B
Enkelspan L
Enkelspan M-ZZ
Tweespan

Wedstrijdgegevens (samenvatting vraagprogramma):
Locatie: Wessinghuizerweg 4b, 9591 VJ Onstwedde (Manege De Driesporen)
Opgave: menwedstrijdonstwedde@gmail.com
Inschrijfgeld: 10 euro (voor Bixie 5 euro) per proef
Dressuur: klasse B-ZZ, 1-, 2-span, Bixie en hobbyklasse
Vaardigheid: klasse B-ZZ, 1-, 2- span, Bixie en hobbyklasse
Prijzen dressuur:
1.
20 euro
2.
15 euro
3.
10 euro enz…
Voor Bixie en hobbyklasse zijn de prijzen gebruiksartikelen.
Prijzen vaardigheid:
Gebruiksartikelen, tenzij er voldoende deelnemers zijn, dan zal daar ook
prijzengeld zijn.
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,- administratiekosten in rekening
gebracht (per combinatie).
Bij inschrijving na sluitingsdatum wordt € 2,50 extra in rekening gebracht.
Rubrieken kunnen in handicap verreden worden (conform art. 5).
Sluitingsdatum voor de wedstrijd van 3 oktober 2015: 19 september 2015
Sluitingsdatum voor de wedstrijd van 7 november 2015: 24 oktober 2015
Sluitingsdatum voor de wedstrijd van 9 januari 2016: 26 december 2015
Sluitingsdatum voor de wedstrijd van 2 april 2016: 19 maart 2016

