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Uitnodiging en uitschrijving
Oefenwedstrijd met live commentaar Sport C en D

Recreatief evenement 
volgens het NSIJP wedstrijdreglement / Keuringsregelement en FIPO 2022 / NSIJP wedstrijdreglement / Keuringsregelement 2022

Datum: zaterdag 20 augustus 2022

Plaats: Valtherweg 27A, 7875 TA Exloo

Organisator:
IJsland Rijders Noord 
p/a Eerste Dwarsdiep 7, 9515 PA Gasselternijveenschemond 
E-mail : catterysayen@gmail.com, Tel. 06=20467986

Eigenaar: Hippisch Centrum Exloo

Deelnemer: 50 Maximaal aantal deelnemers

Inschrijvingen 
sturen naar:

Alleen online inzendingen worden geaccepteerd. Alleen geregistreerde paarden en ruiters worden toegelaten.

Sluitingsdatum: Online bij NSIJP.nl: donderdag 11 augustus 2022

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

Kampeerplaats:
€ 10,00  per ruiter 
€ 20,00  per ruiter 
€ 0,00  per ruiter 

Stalling paard:

Prikweide 1 paard: € 15,00 
Prikweide ieder volgend paard: € 5,00 
Box: € 30,00 
Geen prikweide/box: € 0,00 

Overig: Korting IJRN lid: € -5,00 
Geen IJRN lid: € 0,00 

Voorlopig 
programma:

De oefenwedstrijd vindt samen met de kwalificatiewedstrijd voor sport A en B plaats. Er zal 1 oefenproef in de ochtend, 1 tussen de middag en 1 einde middag plaatsvinden. Je kunt je voor maximaal 2 
oefenproeven opgeven.

Juryleden: Mark Timmerman (live commentaar), Armet Tuijn, Aly van der Veen, Bas Cornielje, Marian Timmerman

Prijzen: De combinatie die de grootste verbetering in puntentotaal laat zien op de wedstrijd in Spier de volgende dag tov de oefenwedstrijd, ontvangt een extra prijs!

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. Als eigenaar
/berijder bent u aansprakelijk voor eventuele schade. De evenementen organisatie en het NSIJP aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor zover toegestaan in de wet.

Overig: De proef wordt eerst in zijn geheel beoordeeld met een cijfer, waarna na het oplezen van de punten de proef nogmaals wordt gereden, maar dan met live commentaar voor iedere ruiter.

Proeven

Nr. Proef NSIJP wedstrijdreglement / Keuringsregelement Volwassenen Junioren Jeugdigen Kinderklasse Kinderklasse mini Opmerking

1. Töltproef Y2.T7 PK 2-6 
€ 17,50

PK 2-6 
€ 17,50

PK 2-6 
€ 17,50

PK 2-6 
€ 17,50

   

1. Töltproef Y2.T5 PK 2-6 
€ 17,50

PK 2-6 
€ 17,50

PK 2-6 
€ 17,50

PK 2-6 
€ 17,50

   

1. Viergangenproef Y2.V3 PK 2-6 
€ 17,50

PK 2-6 
€ 17,50

PK 2-6 
€ 17,50

PK 2-6 
€ 17,50

   


