COMPETITIEBEPALINGEN 2018

STAL HENDRIX KWPN LIMBURG COMPETITIE

Regio Limburg

DEELNAME
Deze wedstrijden hebben ten doel de aanleg van jonge springpaarden te toetsen en te 		
vergelijken met paarden uit dezelfde leeftijdscategorie.
Dit betreft een competitie voor 4- en 5-jarige springpaarden.
Open voor paarden geboren in 2014 (4-jarigen) en paarden geboren in 2013 (5-jarigen) waar
bij een registratiebewijs van een erkend stamboek is.
Deelname is mogelijk voor springen. Er zullen 4 wedstrijden zijn en één finale.
Om aan de competitie te kunnen deelnemen moeten de combinaties in het bezit zijn van
een geldige startpas met het desbetreffende paard.
De wedstrijden komen NIET in aanmerking voor winst- en verliespunten.
De wedstrijd is ook opengesteld voor buitenlandse deelnemers.
Tevens is het toegestaan om met een 5-jarige merrie die als 4-jarige een veulen heeft gehad HC te
starten bij de 4-jarigen paarden. Tijdens de competitie is het toegestaan om over te stappen naar
de 5-jarigen paarden. Deze paarden zijn uitgesloten van deelname aan de finale.
Om te kunnen deelnemen met een 5-jarige merrie bij de 4-jarigen ontvangen we graag een kopie
van het stamboekpapier van de merrie en van het veulen.
Tijdens de wedstrijd van 18 mei 2018 te Kronenberg EcdP wordt door het KWPN gegevens
verzameld voor fokkerijdoeleinden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de paarden (zowel
4 als 5 jarige) na afloop van de wedstrijd aan te bieden voor opname in het stamboek van het
KWPN, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Voor nadere details hierover verwijzen we
naar de website van het KWPN (www.kwpn.nl).
WEDSTRIJDEN
Vrijdag 11 mei 2018 te Koningsbosch
Vrijdag 18 mei 2018 te Kronenberg EcdP
Donderdag 31 mei 2018 te Meerlo
Woensdag 20 juni 2018 te Reuver
Finale zaterdag 7 juli 2018 tijdens de CK Limburg te Kronenberg EcdP voor de ca. 30 beste
combinaties per leeftijdscategorie over 3 voorwedstrijden.
AANTAL PAARDEN
Elke ruiter/amazone mag per leeftijdscategorie een onbeperkt aantal paarden starten.
INSCHRIJVING/SECRETARIAAT
Inschrijving kan geschieden via Concours.nl tot woensdag 9 mei 2018.
J. Velraeds
Annendaalderweg 85
6105 AS Maria Hoop
Tel: 06-50253591
E-mail: hendrixcompetitie@kpnmail.nl
Graag na inschrijving een kopie van het stamboekbewijs mailen naar
hendrixcompetitie@kpnmail. Stuur een mail naar hendrixcompetitie@kpnmail.nl indien je aan
een of meer van de wedstrijden niet deelneemt.

INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt €60,- voor de totale competitie en dient vooraf op het secretariaat
van de eerste wedstrijd te worden voldaan of vooraf betaling per bank op IBAN-nummer
NL31RABO0158578686 t.n.v. KWPN Regio Limburg inzake Stal Hendrix Competitie.
Indien men niet aan de gehele competitie wil of kan deelnemen is het mogelijk om voor 1 of 2
wedstrijden in te schrijven. Het inschrijfgeld bedraagt dan € 15,-- per start. Vanaf 3 wedstrijden
betaald men het volledige inschrijfgeld.
WIJZIGINGEN
Wijzigingen graag doorgeven tot 1 dag (voor 14.00 uur) voor de betreffende wedstrijd, bij
voorkeur per e-mail of Whattsapp.
STARTLIJSTEN/UITSLAGEN
Startlijsten en uitslagen worden gepubliceerd op www.stalhendrix.nl en op www.startlijsten.nl
onder de plaatsnaam van de betreffende wedstrijd.
HARNACHEMENT
Optoming conform het wedstrijdreglement springen artikel 281 wedstrijden voor jonge paarden.
Het dragen van beenbeschermers, strijklappen, strijkringen etc. door de paarden aan de
achterbenen is NIET toegestaan. Het Pelhambit en een Pessoabit is NIET toegestaan.
SPRINGEN
Vierjarigen
Tabel A niet op tijd met een vastgestelde toegestane tijd, beoordeling overeenkomstig tabel
A, behalve de strafpunten voor afgeworpen hindernissen.
Plaatsing geschiedt op basis van beoordeling op springkwaliteit en het gaan in het parcours
en op gemaakte strafpunten. Geen barrage in geval van gelijke klassering.
Hoogte, in de periode 1 april tot 1 juni maximaal 0.90m, in de periode van 1 juni tot
1 augustus maximaal 1.00m, vanaf 1 augustus 1.10m
Vijfjarigen
Tabel A niet op tijd met een vastgestelde toegestane tijd, beoordeling overeenkomstig tabel
A, behalve de strafpunten voor afgeworpen hindernissen.
Plaatsing geschiedt op basis van beoordeling op springkwaliteit en het gaan in het parcours
en op gemaakte strafpunten. Geen barrage in geval van gelijke klassering.
Hoogte oplopend tot maximaal 1.20m
Tijdens elke wedstrijd zullen twee juryleden cijfers geven voor elke combinatie. Zij geven
de cijfers voor de wijze van springen en voor de wijze van rijden. Wijze van springen telt
dubbel. Van het totaal van de gegeven cijfers worden er per afgeworpen hindernis 2 punten
in mindering gebracht. Overige aftrekpunten worden vastgesteld volgens tabel A.
PRIJZEN
Bij alle wedstrijden wordt een klassement opgemaakt en ontvangen de geplaatste combinaties
een bedrag van €10,- (1 per 4 gestarte combinaties per groep).
UITSLAGBEPALING VAN DE COMPETITIE
Per wedstrijd krijgt iedere combinatie plaatsingspunten gelijk aan hun plaats. Bij uitsluiting of
opgave krijgt men het maximaal aantal plaatsingspunten. Het punt dat meegenomen wordt naar
de finale is het gemiddelde van de beste 3 resultaten van de voorwedstrijden. Het resultaat van
de 1e manche van de finalewedstrijd telt eenmaal en het resultaat van de 2e manche telt dubbel.
Deze resultaten worden opgeteld bij het gemiddelde van de voorwedstrijden. De ruiter/amazone
met de minste plaatsingspunten is de winnaar. Bij gelijk aantal punten is het resultaat van de 2e
manche doorslaggevend.
OPENSTELLING DEELNAME FINALE
De finale wordt verreden over 2 manches en is opengesteld voor de ca. 30 beste combinaties
over 3 voorwedstrijden, van elke leeftijdscategorie. Voor de 2e manche komen minimaal de 15
beste combinaties in aanmerking. De beste 15 combinaties wordt bepaald door het resultaat
van de 1e manche op te tellen bij het gemiddelde resultaat van de 3 voorwedstrijden. Voor de

einduitslag van de competitie worden maximaal 10 combinaties geplaatst. Aan de geplaatste
combinaties worden geldprijzen en ereprijzen verstrekt. Bovendien ontvangen de fokkers van de
eerste 10 geplaatste paarden, indien zij aanwezig zijn een geldbedrag van €100,-.
PRIJZENGELD FINALE
4-jarigen
1e prijs

€500,-

2 prijs

€400,-

3 prijs

€300,-

e
e

4 prijs

€200,-

e

5 t/m 10 prijs
e

e

€100,-

5-jarigen
1e prijs

€500,-

2 prijs

€400,-

3 prijs

€300,-

e
e

4 prijs

€200,-

e

5 t/m 10 prijs
e

e

€100,-

