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HULSBERG RV. Ravensbosch (V40291)
19-8-2018 Carmela Reynaerts - Vrijhoeven
W029562 +31454052088

+31610792952
Status: Goedgekeurd info@rvravensbosch.nl

Outdoor Pony en Paard 3
Openstelling: Onbeperkt Locatie
Selectiewedstrijd: Nee Evenemententerrein Arensgenhout

Putweg 34
6336 PC HULSBERG

Inschrijven
Start inschrijven: 24-6-2018 Opmerkingen
Sluiting inschrijven: 12-8-2018 zie einde document

Betaling: Contant op wedstrijd

Wedstrijdrubrieken
Startgeld Klasse Rubriekinformatie Prijzen

19-8-2018 Eventing

€30,00 B Eventing Paarden Klasse B proef 6
Prijzen: Geldprijzen €75,00 €65,00 €55,00 €45,00 €35,00

€20,00 B Eventing Pony Cat. D Klasse B proef 6
Prijzen: Eremetaal

€20,00 B Eventing Pony Cat. E Klasse B proef 4
Prijzen: Eremetaal

€20,00 B Eventing Pony Cat. E Klasse B proef 6
Prijzen: Eremetaal

€25,00 BB Impulsrubriek paard
Prijzen: Eremetaal
Niet voor puntenregistratie

€30,00 L Eventing Paarden Klasse L proef 10
Prijzen: Geldprijzen €85,00 €75,00 €65,00 €55,00 €45,00

€20,00 L Eventing Pony Cat. D Klasse L proef 10
Prijzen: Eremetaal

€20,00 L Eventing Pony Cat. E Klasse L proef 10
Prijzen: Eremetaal

€20,00 M Eventing Pony Cat. D Klasse M proef 14
Prijzen: Eremetaal

€20,00 M Eventing Pony Cat. E Klasse M proef 14
Prijzen: Eremetaal
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Opmerkingen / Aanvullende informatie
Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeen Wedstrijdreglement,
het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventuele aanvullende reglementen en alle daarop
gepubliceerde wijzigingen.

Opmerkingen / Aanvullende informatie Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing,
t.w. het Algemeen Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventuele aanv
ullende reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen. 1 De wedstrijd wordt verreden volgens de reg
lementen en richtlijnen voor samengestelde wedstrijden, Eventing4U Arensgenhout. 2 In alle gevallen waarin
de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur in overleg met de Federatievertegenwoordiger 3 Inschrijven
voor deelname aan de wedstrijd dient te geschieden via Mijn KNHS Combinaties die op of na de sluitingsdat
um ingeschreven staan en niet starten, blijven het inschrijfgeld verschuldigd conform art nr 43 5 Het vermeld
e inschrijfgeld is inclusief de afdracht voor het Eventing Safety Fonds a 2,50 per combinatie ( tbv de breekbo
men in de cross ) 6 De springproef mag in crosstenue worden afgelegd 7 Het dragen van een rugnummer is
verplicht in alle onderdelen. Voor het rugnummer dient gebruik te worden gemaakt van een rugnummerdrag
er. 8 Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van controle op wedstrijddocumenten en op het ge
bruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen 9 Deelnemers die zonder zich af te melden niet op de wed
strijd verschijnen, kunnen een administratieve maatregel opgelegd krijgen dat hiervoor is opgenomen in de k
nhs tarievenlijst conform Art 45 lid 1B 10 Deelname aan de wedstrijd geschiedt voor eigen rekening en risico
van de deelnemer. Noch leden van de organiserende vereniging, de dienstdoende personen, de eigenaar van
het terrein, noch de juryleden dragen enige verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan
personen, paarden en / of materiaal. Deelnemers zijn verplicht een WA-verzekering te hebben 11 Voor aanva
ng van de uithoudingsproef, en direct na ( Max 10 min ) de uithoudingsproef, dient u zich met uw paard ter k
euring bij de dierenarts te vervoegen, bij niet voorbrengen voor de keuring, volgt omgaand uitsluiting 12 De
organisatie zal zorgen voor ( dier) geneeskundige hulp alsmede een hoefsmid op het terrein. De kosten hierv
an zijn voor rekening van de betrokken deelnemer 13 Deelnemers dienen tijdig in volgorde van de gepublice
erde startlijst bij de dressuur, bij het springen en de uithoudingsproef aanwezig te zijn. Het niet tijdig aanwezi
g zijn, kan uitsluiting tot gevolg hebben. De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen ap
pel mogelijk 14 Per rubriek mogen maar 2 combinaties ingeschreven worden 15 Het Cross Parcours wordt op
zaterdag 18 Augustus vanaf 16.00 uur vrijgegeven voor verkenning voor de wedstrijd van zondag 19 Augustu
s 16 Door inschrijving verklaren de deelnemers zich akkoord met bovenstaande bepalingen 17 De te verrijde
n rubrieken 19 Augustus ; Klasse B voor D en E Pony's inschrijfgeld 20 euro, Prijzen Bekers en Rozetten Klasse
L voor D en E Pony's inschrijfgeld 20 euro, Klasse M voor D en E Pony's Prijzen Bekers en Rozetten Klasse BB
Paarden Impulsrubriek, zonder dressuur inschrijfgeld 25 euro Prijzen Bekers en Rozetten Klasse B Paarden Ins
chrijfgeld 30 euro, prijzengeld volgens de KNHS wedstrijdtarievenlijst Klasse L Paarden Inschrijfgeld 30 euro,
prijzengeld volgens de KNHS wedstrijdtarievenlijst Aanvullende Informatie Op deze wedstrijd zijn de regleme
nten van de knhs van toepassing, t.w. het algemene Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de disci
pline, eventuele aanvullende reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen. De vermelde prijzen zijn
uitsluitende ter informatie De prijzen die op de wedstrijddag worden uitgereikt kunnen hiervan afwijken, maa
r moeten voldoen aan de KNHS wedstrijdtarievenlijst zoals gepubliceerd op www.knhs.nl Het inschrijfgeld die
nt te worden voldaan op de wedstrijddag tijdens het ophalen van de rugnummers De Prijsuitreiking in dressu
urtenue Honden dienen op het wedstrijdterrein aangelijnd te zijn Sluitingsdatum inschrijving 12-08-2018, of
zoveel eerder indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt


