
Informatie Mid West European Championships 2018 

 

 

De selectie van het team dat naar de MEM gaat verloopt via  

− Selectieprocdure MEM 2018  

− Leidraad bij de selectieprocedure MEM 2018  

Beide zijn te vinden op de website onder documenten sport. 

 

Als je mee wilt doen schrijf je je in via het evenementen systeem van het NSIJP. 

Tussen 1 juli en 15 juli wordt er aan de samenstelling van het team gerekend. 

Het team wordt zo snel mogelijk na 15 juli, maar uiterlijk 20 juli, bekend gemaakt. 

De sportcommissie geeft dan het  team op aan de organisatie in Oostenrijk, en deze organisatie 

nodigt vervolgens de betreffende ruiters uit zich in te schrijven  bij hen. Dit zal plaatsvinden tussen 

23 en 26 juli. Betaling van de inschrijving gaat via de organisatie in Oostenrijk. 

 

De website van de MEM is te vinden onder: 

https://www.mem2018.at 

 

Voor de ruiters die meegaan: met ingang van dit jaar zijn de regels voor deelname aan de MEM 

gewijzigd. 

Het belangrijkste is dat er nu een onderdrempel is om deel te mogen nemen in de soloproeven. 

Wanneer er voor Nederland geen ruiters zouden zijn die aan deze drempels voldoen, dan zijn er per 

proef 2 wildcards. Alle andere combinaties, ook als zij in Nederland in de A klasse mogen starten, 

moeten dan dus in de trioproeven starten 

De drempels zijn: 

 

6.2 Qualification Limits for MEM Championship oval track tests 

Combinations are allowed to compete in F1, T1, T2 or V1 respectively if they have received the 

following marks at least once at a Worldranking Event before the MEM:  

Test Young Riders  Adults  

F1  5.5   6.0  

T1  6.0   6.5  

T2  6.0   6.5  

V1  5.8   6.3  

 

Countries with less than 2 qualified combinations may send non-qualified combinations (to a total 

of 2 combinations).  

 

 

Daarnaast mag een team nog maar uit 35 ruiters bestaan. Dit is vastgesteld nadat de 

selectieprocdure van NL voor de MEM was gepubliceerd. Dus vandaar het verschil. 

 

De huidige regels voor de MEM zijn te vinden op de NSIJP-website onder documenten sport .  

 

De  organisatie van de MEM heeft laten weten dat er 2 belangrijke punten zijn:  

 

1. Ze willen bij inschrijving de exacte afmetingen van eventueel te gebruiken campers of 

soortgelijke vervoersmiddelen inclusief de voortenten weten. Pak dus vast je meetlint... 

 

2. Onder de Oostenrijkse wet is het verplicht om voor alle paarden een wind-regen- en zon-

bestendige box in een staltent te gebruiken. 

 

https://www.mem2018.at/


Ze hebben hun uiterste best gedaan ontheffing te krijgen voor paardenvervoersmiddelen met aan-te-

bouwen box contructies, maar ze zijn daar niet in geslaagd. Elk paard moet dus verplicht in een box. 

Ze verwachten ook nog controles door het internationale karakter van de wedstrijd, dus er zal voor  

niemand een uitzondering worden gemaakt. 

 

 

Organiser´s links:  

Official Website: http://www.mem2018.at 

Common Questions: office@mem2018.at  

Camping Reservation: camping@mem2018.at  

Sponsoring: sponsoring@mem2018.at  

Volunteers: helfer@mem2018.at  

 

 

succes met inschrijven, 

 

de sportcommissie 

 

 

http://www.mem2018.at/

