RegioKampioenschap Drenthe
Outdoorseizoen 2019
Versie : woensdag 15-5-2019
Programma:
Donderdag 8 augustus 2019
1e parcours klasse B pa/po
1e manche klasse L pa/po
Vrijdag 9 augustus 2019
2e parcours klasse B pa/po
1e manche klasse M t/m ZZ pa/po
Zaterdag 10 augustus 2019
2e manche klasse L t/m ZZ pa/po met evt. barrages
Verenigingskampioenschappen pa/po Dressuur en Springen.
Het springen zal voor zowel paarden als pony’s op zand verreden worden.
De verenigings-dressuur zal op gras verreden worden.
De rubrieken op donderdag en vrijdag zullen in de middag beginnen.
Wedstrijdlocatie:
Hippisch Centrum Exloo
Valtherweg 27a
7875 TA Exloo
Opgave:
Opgave is mogelijk met vermelding van Naam, Paard, combinatienummer en klasse naar:
regiospringen@gmail.com
Sluitingsdatum:
Zondag 4-8-2019 om 00:00 uur
Tijdens het parcours verkennen dient men erop te letten dat men dit doet in correct tenue, dus laarzen aan, rij-jas
is niet verplicht, mag ook met sponsorjas. De jury zal hier toezicht op houden.
Het kampioenschap klasse B pa/po wordt verreden over twee onderdelen:.
Eerste parcours: Rijstijlparcours art. 280.5.a
Tweede parcours: Rijstijlparcours art. 280.5.c
De behaalde resultaten van het 1e parcourskomen voor puntenregistratie in aanmerking.
Startvolgorde van het 1e parcours wordt bepaald door middel van loting
25%, maar in ieder geval de foutloze combinatie gaan door naar de finale (het 2e parcours) op vrijdag.
Deze 25% beginnen foutloos (indien niet foutloos in 1e ronde) aan het 2e parcours.
Bij ex-aequo telt het stijlcijfer ( 1e ond.) toegekend door de hoofdjury.
Er wordt gereden in officieel wedstrijdtenue en niet in zomertenue.
Het kampioenschap klasse L t/m ZZ wordt verreden over één onderdeel:
Eerste parcours: 2-manches art. 273.3.a
De behaalde resultaten van geen van de parcoursen komen voor puntenregistratie in aanmerking.
Startvolgorde van de 1e manche wordt bepaald door de organisatie.
De beste 25% van de 1e manche, met een minimum van 15 deelnemers van alle gestarte combinaties mogen
deelnemen aan de 2e manche, in elk geval de foutloze combinaties.
Er word gereden in officieel wedstrijdtenue en niet in zomertenue.
Zie voor alle informatie het goedgekeurde vraagprogramma van de KNHS.

Aantal starts:
Springen Paarden
Aan het regiokampioenschap springen paarden mag een deelnemer aan maximaal drie verschillende
kampioenschapsrubrieken deelnemen.
Aan het regiokampioenschap springen paarden mag een deelnemer met maximaal zes paarden
deelnemen, met een maximum van drie paarden per kampioenschapsrubriek.
Springen Pony’s
Aan het regiokampioenschap springen pony’s mag een deelnemer aan maximaal drie verschillende
kampioenschapsrubrieken deelnemen.
Aan het regiokampioenschap springen pony’s mag een deelnemer met maximaal zes pony’s deelnemen,
met een maximum van drie pony’s per kampioenschapsrubriek.

Verenigingskampioenschap / Clubkampioenschap
Het verenigingskampioenschap bestaat uit het rijden van een individuele dressuurproef, door vier
combinaties en het afleggen van een springparcours door vier combinaties waarvan alle resultaten voor
de einduitslag worden meegeteld.
 Verenigingen mogen maximaal vier reservecombinaties per onderdeel opgeven;
 Uitsluitend de voor sluitingsdatum van inschrijving opgegeven 4 reservecombinaties mogen
worden ingezet.
 Per vereniging mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn in tenminste de
klasse B-dressuur en ten hoogste de klasse M1-dressuur.
 Per vereniging mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn in tenminste de
klasse B-springen en ten hoogste de klasse M-springen.
 Opgave d.m.v het volledig ingevulde formulier:
Inschrijfformulier-verenigingen
Sturen naar regiospringen@gmail.com
Zie voor de reglementen en de uitslagberekening het goedgekeurde vraagprogramma van de KNHS.

