Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

vraagprogramma – EMMELOORD – datum 27 april 2008

Wedstrijdnummer:
Wedstrijdplaats:
Wedstrijddatum:
Indoor/Outdoor*
Categorie:

685176
Emmeloord
zondag 27 april 2008
Dressuur
Subtop Paarden

Afmeting wedstrijdring:

Outdoor 70 x 50 m =
3500 m².
Indoor losrijhal aanwezig: Ja, 1800 m²

Aantal ringen:
bodem:

2
zand

Wedstrijdlocatie:
Adres:
Postcode/ Plaats:

Ruitersportcentrum
Sportlaan 42 a
8302 AZ Emmeloord

KNHS nummer org.:
51494
Naam vereniging:
Indoor Noordoostpolder
Wedstrijdsecretariaat:
Annelies Roebers
Adres:
Barkstraat 61
Postcode:
8301 BG
Woonplaats: Emmeloord
Telefoon:
Fax: Mob: 06-20886953
E-mailadres :
paarden@indoornoordoostpolder.com website: www.indoornoordoostpolder.com
_________________________________________________________________________________________
Sluitingsdatum:

16 april 2008

Maximaal aantal starts: 120 starts

Men dient er rekening mee te houden dat wanneer de rubrieken vol zijn er een vroegtijdige sluiting
is. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Inschrijfgeld: Contant betalen op wedstrijddag
Na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd conform art. 43 van het Wedstrijdreglement.













Voor de Subtop dient U zich op te geven via www.knhs.nl – subtop – kalender en inschrijven –
digitaal inschrijfformulier
Er zal worden gereden met toestemming van de KNHS. Op de wedstrijden zijn de reglementen van de
KNHS van toepassing. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur in overleg
met de Federatievertegenwoordiger.
De behaalde resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking.
Handicap regeling mogelijk conform art. 5 v. wedstrijdregl.
Ex-Aequo klasseringen zullen worden verdeeld op basis van de regeling conform art. 140.8 van het
disciplinereglement dressuur.
Wij attenderen u erop dat u verplicht bent door de inschrijving via KNHS digitale inschrijfsysteem het
inschrijfgeld en een opslag van € 3,00 (per combinatie) te voldoen aan de wedstrijdgevende organisatie,
tenzij u afmeldt vóór het verstrijken van de sluitingsdatum van inschrijving.
Tot het moment dat de startlijst op onze website is gepubliceerd kunt u zich afmelden door een e-mail te
sturen naar subtop@knhs.nl. Zodra de startlijst op de KNHS-website staat kunt u voor afmeldingen en
wijzigingen terecht bij desbetreffende wedstrijdgevende organisatie.
Denk eraan dat wanneer u zich niet, niet juist of niet tijdig afmeld voor een wedstrijd kan de
wedstrijdgevende organisatie u voordragen bij de KNHS voor een administratieve heffing, conform de
Wedstrijdtarievenlijst.
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_________________________________________________________________________________________
INDIVIDUELE DRESSUUR PAARDEN (ZZ-L/ZZ-Z)*
Rubriek 2.3.

Individuele dressuur klasse ZZ-Licht
1e proefnr.: 45 /2e proefnr. 46
Inschrijfgeld: € 15,00
Prijzen: Prijzen: € 75,- 50,- 40,- 35,- 30,+ regl. Volgprijzen € 30,-

Rubriek 2.4.

Individuele dressuur klasse ZZ-Zwaar
1e proefnr.: 49 /2e proefnr.: 50
Inschrijfgeld: € 15,00
Prijzen: Prijzen: € 75,- 50,- 40,- 35,- 30,+ regl. Volgprijzen € 30,-

Het is tevens mogelijk in te schrijven voor een tweede dressuurproef voor de puntentelling in dezelfde
klasse volgens de geldende bepalingen. Hiervoor dient wel een tweede dressuurcoupon ingeleverd te
worden.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Jury
Afgevaardigde
Ringmeester

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraagprogramma goedgekeurd door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie op: 26-03-2008
________________________________________________________________________________________
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