
REGLEMENT

• Alle dagen 2 proeven te rijden in alle klassen (B t/m Z2)

• Proeven conform reglementen zoals opgesteld door de KNHS

• Wedstrijden zijn alleen opengesteld voor paarden

• Klasse B, L1, L2, M1, M2, Z1 en Z2.

•  GÉÉN verplichte deelname aan de volledige wintercompetitie,  

reguliere wedstrijddeelname is ook mogelijk voor losse starts.

• Winstpunten tellen mee voor promotie 

• Alle proeven in een 20×40/60 m. binnen manege

• Aantrekkelijke gebruiksprijzen in alle rubrieken

• Ereprijzen voor de competitiewinnaars

• Inlichtingen 06-25598159 (na 18.00 uur)

• Opgave vanaf 1 november 2019 digitaal via de wedstrijdkalender zoals gepubliceerd op www.knhs.nl 

• 

• Maximaal 2 paarden per deelnemer

• Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal een reservelijst worden opgesteld.

•  Inschrijfgeld € 7,50 voor leden van PSV Delflandruiters en HWR/ € 10,00 voor niet-leden  

per wedstrijddag vooraf over te maken op rekeningnummer NL40 RABO 0156693038  

t.n.v. PSV Delflandruiters o.v.v. naam deelnemer, klasse en datum wedstrijd

• Het inschrijfgeld blijft, na de sluitingsdatum, te allen tijden verschuldigd

•  De competitiewinnaar wordt bepaald aan de hand van plaatsingspunten 

 (1e plaats 1 punt, 2e plaats 2 punten, enz.) per proef, over 4 proeven

•  De “slechtste” 2 plaatsingsresultaten van 2 van de gereden proeven op de wedstrijden van 

 januari, februari of maart kunnen worden weggestreept, als er 6 proeven gereden zijn.

•  Indien men kiest voor competitiedeelname maar 1 wedstrijddag niet kan/wil rijden,  

is er dus geen wegstreepmogelijkheid en tellen de 4 gereden proeven.

•  Bij ex aequo klassering is het resultaat van de eerste (“verplichte”) proef waarbij de ex aequo  

geklasseerde combinaties tegen elkaar uitgekomen zijn doorslaggevend

•  De prijsuitreiking van de reguliere prijzen van de laatste wedstrijddag in maart vindt voor alle  

klassen aan het eind van de dag plaats in de kantine van Trainingsstal De Hoeve. Aansluitend  

is de prijsuitreiking van de overall wintercompetitie voor alle klassen.

•  Uitreiking van de overall wintercompetitieprijzen vindt alleen plaats als de deelnemer in wedstrijdtenue  

(of een vertegenwoordiger) aanwezig is bij de prijsuitreiking, anders vervalt de prijs aan de organisatie

•  Bij aanmelding voor deze wedstrijd geeft de deelnemer toestemming  

voor het verwerken van zijn/haar gegevens voor deze wedstrijd

•  Bij aanmelding voor deze wedstrijd geeft de deelnemer toestemming voor het maken  

van foto’s tijdens de wedstrijd en het gebruik van deze foto’s op de website en sociale media

• In situaties waarin het reglement geen duidelijkheid biedt, beslist het bestuur van PSV Delflandruiters
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Voor  meer  in format ie  en  het  vo l l ed ige  reg lement  www.de lflandru i te rs .n l

Schrijf 
je nu 

in!

Mede mogelijk 

gemaakt door!


