Zuid Nederlands Kampioenschap PARA DRESSUUR
Zaterdag 09-02-2019 bij Manege De Molenheide in Schijndel
Te verrijden kampioenschappen:
- Kampioenschap PARA dressuur GRADE I, 2 en 3 in handicap
- Kampioenschap PARA dressuur GRADE 4 en 5 in handicap
Deelname is mogelijk voor de volgende combinaties:
1. De deelnemer is lid van een vereniging in de regio Limburg, Noord-Brabant of
Zeeland en heeft vanaf 01-01-2019 een actieve startpas bij een vereniging in een
van deze regio’s.
2. De deelnemer dient tot en met het Zuid Nederlands Para kampioenschap lid te
blijven en een actieve startpas te hebben bij een vereniging in een van deze
regio’s.
3. De deelnemer is voor deelname aan de het kampioenschap in het bezit van een
geldige KNHS-classificatie kaart.

Afmetingen wedstrijdring:

Grade 1,2 en 3: 20 x 40 m
Grade 4 en 5: 20 x 60 m

Inschrijfgeld: € 15.00
Prijzen: Ereprijzen en rozetten
Geldprijzen: € 50,00 40,00 30,00 20,00 15,00 regl. volgprijzen € 15,00
Pony’s en paarden:









Het kampioenschap wordt verreden over 1 onderdeel
Gereden wordt de FEI Teamtest 2017/2018
De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie.
Kampioen is de combinatie met de hoogste score (in procenten) over de gereden proef.
In geval van ex-aequo klassering wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van het
punt:
Het ruitergevoel en de rijvaardigheid van de ruiter en de nauwkeurigheid.
Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: Ontvankelijkheid, de
oplettendheid, het vertrouwen, de harmonie en de gehoorzaamheid van het paard,
losheid van de beweging, recht gerichtheid, de aanleuning, lichtheid, de schoudervrijheid
Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het totaal van alle punten op het protocol, dat
door de voorzitter van de jury (C) is toegekend.
Prijsuitreiking in tenue op het erepodium met de paarden te voet

Inschrijven via Mijn KNHS tot en met 9 januari 2019

