H.R.O.V.
Voorprogramma
DRESSUURWEDSTRIJD
Wedstrijd:
Datum:
Sluitingsdatum:

Verantwoordelijke:
Terrein:
Paddock:

N° 2712
INTERCLUB
Zondag 12 augustus 2018
Maandag 30 juli 2018
(24:00h)
Flanders Dressage Event
Stal Hulsterlo
Kouterstraat 6
9170 Meerdonk
Luk De Baets
Geopad
Geopad

Initiatieproef 1 - I.1
Initiatieproef 1 - I.1
Initiatieproef 3 - I.3
Initiatieproef 3 – I.3
Niveau 1 – proef 3 – N1.3
Niveau 1 – proef 3 – N1.3
Niveau 2 – proef 3 – N2.3
Niveau 2 – proef 3 – N2.3
Niveau 3 – proef 3 – N3P.3
Niveau 3 – proef 3 – N3.3

Pony’s
Paarden
Pony’s
Paarden
Pony’s
Paarden
Pony’s
Paarden
Pony’s
Paarden

Inrichter:
Plaats:

20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m
20m x 40m

LEES VLP en INTERCLUB REGLEMENT !
Inschrijvingen

1. Voor deze wedstrijd (initiatieproef, niveau 1, niveau 2 en niveau 3) is deelname aan de twee proeven per
niveau verplicht!
Inschrijven voor deze interclub kan enkel per team en offline via dressuur@hrov.be. Pas na betaling van het
totaalbedrag per ploeg (€30 voor elke deelnemer van de ploeg – op rekeningnummer BE73 4410 6097 5160
– KREDBEBB – op naam van HROV vzw) is de inschrijving van het team definitief. Gelieve bij de betaling
volgende mededeling te vermelden: Deelname INTERCLUB + ploegnaam.

Prijzen conform het reglement

Restauratie ter plaatse

H.R.O.V.
Reglement INTERCLUB
DRESSUURWEDSTRIJD 2712 – 12/08/2018

Voor de 5de maal organiseert HROV in samenwerking met FDE een interclub kampioenschap
dressuur . Dit is een open wedstrijd tussen aangesloten clubs bij HROV en enkel voor
combinaties aangesloten bij een HROV club met een geldige licentie en immatriculatie van
paard of pony. Daglicenties zijn NIET mogelijk
Het interclub kampioenschap wordt verreden door maximaal 12 clubteams.
Elke club mag maximaal 2 teams afvaardigen. Deelname op elk niveau is niet noodzakelijk. Alle
teams bestaan uit minimum 3 en maximaal 4 combinaties, waarvan de beste 3 combinaties in
aanmerking komen voor de opmaak van de eindrangschikking. Een team kan bestaan uit
combinaties van alle niveaus, doch kan maximaal 1 combinatie uit niveau initiatie aanmelden.
Mocht een proef niet kunnen gereden worden, dan zal hiervoor ook geen percentage worden
toegekend.
De 3 beste resultaten per team tellen voor de het eindklassement.
Indien teams gelijk zouden eindigen met hetzelfde percentage en dit tot 2 cijfers achter de
komma, zal het hoogst gereden percentage van de hoogst gereden proef bepalend zijn voor het
eindklassement.
Voor de te rijden proeven verwijzen we naar het voorprogramma op de HROV dressuurkalender
zoals gepubliceerd op de HROV website.

Eindklassement
Het eindklassement wordt opgemaakt door het samentellen van de behaalde percentages per
combinatie in voor- en namiddag.
Voor alle gevallen die niet opgenomen zijn in het reglement zal de terreinrechter bijgestaan door
de aanwezige leden van de dressuur cel van het HROV, beslissen met respect voor absolute
neutraliteit en zich steunend op de bestaande reglementen van de Belgische en Internationale
organisaties.
Opgelet : inschrijvingen en betalingen voor de teams moeten door de clubs bezorgd worden
uiterlijk op maandagavond 30 juli 2018 om 24.00h
Er worden speciale prijzen geschonken en de prijsuitreiking gebeurt op zondagnamiddag in de
hoofdpiste buiten. Daarna volgt voor alle deelnemers een receptie aangeboden door het HROV
in de tent van Flanders Dressage Event.

