Uitnodiging en uitschrijving

IJRN Kwalificatiedag Sport B
Kwalificatie wedstrijd
volgens het NSIJP wedstrijdreglement / Keuringsregelement en FIPO 2020 / NSIJP wedstrijdreglement / Keuringsregelement 2020
Datum:

zaterdag 15 augustus 2020

Plaats:

Valtherweg 27-A, 7875 TA Exloo

Organisator:

IJsland Rijders Noord
Annie MG Schmidtstraat 200, 1822 MD Alkmaar
E-mail : communicatie@ijrn.nl, leonie@ringers.nl, Tel. 0651694082

Eigenaar:

Hippisch Centrum Exloo

Evenementleider:

Leonie Ringers

Deelnemer:

50 Maximaal aantal deelnemers

Inschrijvingen sturen
naar:

Alleen online inzendingen worden geaccepteerd.

Sluitingsdatum:

Online bij NSIJP.nl: zondag 9 augustus 2020

Inschrijfgeld:

Voor prijzen van proeven, zie bij bijlage met proeven
Bij te late inschrijvingen kan een afwijkend tarief gehanteerd worden.

Helpersfonds:

€ 5,00 per ruiter

Bankrekeningnummer:

NL24INGB0006004470, t.n.v. IJsland Rijders Noord
Dit is een kwalificatie mogelijkheid in 'Coronatijd': we delen het programma op die manier in, dat iedere combinatie binnen een uur na binnenkomst het terrein weer verlaten heeft.
Dat is namelijk een eis van het KNHS, de gemeente en het HCE in het kader van de Coronamaatregelen.

Voorlopig programma:

Er volgt na de sluiting van de inschrijvingsperiode een rooster van komen en gaan waar men zich aan dient te houden.
Dat betekent ook dat het niet mogelijk zal zijn een prikwei te maken, maar dat de paarden in / bij de trailer dienen te worden gehouden.
Je mag maximaal 1 introducé (per deelnemer) meenemen.

Juryleden:

Aly van der Veen, Bas Cornielje en Armet Tuijn.

Speaker:

Ingrid Weijers

Prijzen:

n.v.t.

Neven activiteiten:

n.v.t.

Contact
verblijftaccomodaties :

n.v.t.

Uitschrijvingen:

De organisator behoudt zich het recht voor proeven te schrappen c.q. gelijkwaardige proeven samen te voegen bij te geringe deelname.

Startnummers:

moeten zelf meegebracht worden

Entingen/
Ziektes:

Paarden moeten geent zijn volgens de regels van het NSIJP wedstrijdreglement en uit een ziektevrij bestand komen. Het paardenpaspoort moet worden getoond op het secretariaat.

Aansprakelijkheid:

Het deelnemen aan het evenement geschiedt geheel voor eigen risico. Voor elk deelnemend paard dient u voor de duur van het evenement een geldige aansprakelijkheidsverzekering te hebben. A
eigenaar/berijder bent u zelf aansprakelijk voor eventuele schade. De evenementen organisatie en het NSIJP aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor zover toegestaan in de wet.
Er wordt gereden conform de eisen en randvoorwaarden van de KNHS en van de gemeente Borger - Odoorn. Hiermee worden de Corona maatregelen, die op 15 augustus van kracht zijn, in acht
Dat kan ook betekenen dat we onvoorzien de wedstrijd moeten annuleren als de (aanpassingen in de) noodverordening van de gemeente daartoe aanleiding geeft.
Dit is geen wedstrijd, maar een mogelijkheid om je kwalificatiedrempel voor de sport A te rijden.
Dat betekent dat er geen ranking en geen prijzen te vergeven zullen zijn en dat er geen publiek zal zijn.

Overig:
We delen het programma zo in, dat iedere combinatie binnen een uur na binnenkomst het terrein weer verlaten heeft.
Dat is namelijk een eis van het KNHS, de gemeente en het HCE in het kader van de Coronamaatregelen.
Er volgt na de sluiting van de inschrijvingsperiode een rooster van komen en gaan waar men zich aan dient te houden.
Dat betekent ook dat het niet mogelijk zal zijn een prikwei te maken, maar dat de paarden in / bij de trailer dienen te worden gehouden.
Je mag maximaal 1 introducé per deelnemer meenemen.

Proeven
Nr.

Proef

NSIJP wedstrijdreglement / Keuringsregelement

Volwassenen

2.

Töltproef

V2.T3

PK 2-5
€ 20,00

Niet voor combinatie die reeds Sport A zijn gekwalificeerd voor

3.

Töltproef

V2.T4

PK 2-5
€ 20,00

Niet voor combinaties die reeds Sport A zijn gekwalificeerd voo

4.

Viergangenproef

V2.V2

PK 2-5
€ 20,00

Niet voor combinatie die reeds Sport A zijn gekwalificeerd voor

5.

Vijfgangenproef

V2.F2

PK 2-5
€ 20,00

Niet voor combinatie die reeds Sport A zijn gekwalificeerd voor

Versie 2

-1-

Junioren

Jeugdigen

Kinderklasse

Kinderklasse mini

Opmerking

Stand: 14.06.2020 17:15

