KNHS Regio Noord-Brabant Para
Outdoor Kampioenschappen 2018
Tijdens de KNHS Noord-Brabantse Outdoor
Kampioenschappen 2018 zal voor de eerste keer het
Brabants Kampioenschap voor Para Dressuur worden
verreden.
Het gaat hierbij om twee rubrieken:
•
•

één Kampioenschap in handicap voor de
Grades 1, 2 en 3
één Kampioenschap in handicap voor de
Grades 4 en 5.

Wanneer: Para Dressuur op Zondag 29 juli 2018
Organisatie: KNHS Regio Noord Brabant in samenwerking
met RV De Peelruiters in Westerbeek
• Er worden
3 wedstrijden
georganiseerd
waarStevensbeek
combinaties zich
Locatie:
Stichting
evenementen
terreinen
kunnen classificeren voor het Brabants Kampioenschap:
te Bergen op Zoom tijdens het Pinkster concours op 19 mei
2018, Rosmalen op 10 juni 2018 en op 30 juni 2018 te Volkel.
• Inschrijven voor de Kampioenschappen is vrij mits voldaan
wordt aan de kampioenschapsregels in dit document.
• De selectiewedstrijden en de kampioenschappen worden op
gras gereden.

Demi Vermeulen, Nicole den Dulk en Rixt van der Horst

Kampioenschapregels voor de Para Kampioenschappen Regio Noord-Brabant
2018:
1. De deelnemer aan het Para kampioenschap moet lid zijn van een
vereniging in Noord-Brabant op het moment van deelname aan de
selectiewedstrijd.
2. De deelnemer dient ook tot en met het Brabants Para kampioenschap lid
te blijven van een vereniging in Noord-Brabant om startgerechtigd te zijn
op deze kampioenschappen.
3. Men dient in het bezit te zijn van een geldige startpas.
4. Zorg dat je het paardenpaspoort bij je hebt en de enting historie en andere
gegevens correct verwerkt zijn.
5. Men dient voor deelname aan de selectiewedstrijden reeds in het bezit te
zijn van een geldige KNHS classificatie kaart. (zie informatie in dit
document)
6. Bij inschrijven voor wedstrijden dient altijd een kopie van de voor en
achterkant van de classificatie pas bijgevoegd te worden.
7. Inschrijven voor de selectiewedstrijden gebeurt bij de organiserende
vereniging.
8. Inschrijven voor het kampioenschap dient te geschieden bij het
wedstrijdsecretariaat van Noord-Brabant, Laura Verwijst via e-mail:
wsnoordbrabant@gmail.com
9. Bij aanmelding voor de selectiewedstrijden kan men zelf opgeven welke
proef men wil rijden. Per Grade kan gekozen worden tussen Introductory
test A en B van 2018, Team test en Individuele test 2017.
10. Om startgerechtigd te zijn op het Brabants Para Dressuur kampioenschap
dient minimaal eenmaal 62% gescoord te zijn op
een selectiewedstrijd in een Team test en/of Individuele Test of
eenmaal 64% in introductory proef A en B 2018.
11. De selectiewedstrijden zullen door een nationaal of internationaal
bevoegd Para jurylid worden beoordeeld.
12. Op de Brabantse Kampioenschappen zullen de proeven door 2
nationale en/of internationale juryleden worden beoordeeld.
13. Op de regio kampioenschappen wordt voor iedere Grade alleen
de Teamtest 2017 verreden.
14. Bij deelname op het Brabants Kampioenshap van minder dan 4
combinaties per rubriek kunnen de rubrieken voor het kampioenschap
worden samengevoegd.
15. De proeven worden verreden in een volledig afgezette rijbaan en op gras.
16. De 3 selectie wedstrijden zijn ook opengesteld voor deelnemers van buiten
de Regio Noord-Brabant.

Demi Haerkens, kring Eindhoven de Kempen
gedurende Jumping Amsterdam

