Reglement voor wedstrijden BTH-jaargang 2018.
Inschrijvingen:
De inschrijvingen worden op donderdagavond afgesloten.
Voor het aanvangen van de proef dient u zich aan te melden en te betalen.
Inschrijvingsgeld bedraagt:
 5euro per proef voor leden
 10euro per proef voor niet leden
ter plaatsen inschrijven is mogelijk. Let wel dat u dan mee rijd buiten wedstrijd en dus niet mee
doet voor de prijzen, ook dit bedraagt 10euro per proef.
Wanneer de startlijst verschijnt is dit ook de volgorde en dient men zich hier aan te houden.
Voor dressuur is de deelnamen aan proef2 niet toegestaan wanneer deze proef1 al heeft afgelegd.
Uitrusting ruiter:
Dressuur:
 Verplicht witte broek
 Bloesje, wedstrijdjas
 Toque
 Rijlaarzen of chaps
Jumping:
 Verplicht rijbroek
 Bloesje, wedstrijdjas
 Toque
 Rijlaarzen of chaps
 Veiligheidsvest enigenkeuze
Uitrusting paard:
Dressuur:
 Witte onderlegger
 Geen oortjes, bandages of getten
 De manen van het paard moeten ingevlochten zijn
 Hulp teugels niet toegestaan
 Gebroken bitten of bitloos
 Geen ophaaltrens of streng inwerkende bitten
Jumping:
 Gekleurde onderleggers toegestaan
 Oortjes en getten toegestaan
 Bit naar keuze

Dressuur:
proef1:
proef2:
proef3:

Jumping:
De prijsuitreiking vind plaats na dat alle parcours gesprongen zijn.
Parcour 50-60:
 Het is toegestaan verder te rijden ongeacht het aantal weigeringen of balken.
 Wij staan 1 begeleider toe in de piste.
 Wij voorzien voor elk foutloos parcour een aandenken.
Parcour 70-80:
 Na twee weigeringen of voltes dient u het parcour te verlaten.
 In het geval van een weigering mag er nog één sprong naar keuze genomen worden. De
keuze dient gemaakt te worden uit een sprong die reeds genomen was.
 Er zijn geen begeleiders toegestaan in de piste.
 Bij een foutloos parcour volgt er aansluitend een barrage.
Parcour 90:
 Na twee weigeringen of voltes dient u het parcour te verlaten.
 In het geval van een weigering mag er nog één sprong naar keuze genomen worden. De
keuze dient gemaakt te worden uit een sprong die reeds genomen was.
 Er zijn geen begeleiders toegestaan in de piste.
 Bij een foutloos parcour volgt er aansluitend een barrage.
Parcour 100:
 Na twee weigeringen of voltes dient u het parcour te verlaten.
 In het geval van een weigering mag er nog één sprong naar keuze genomen worden. De
keuze dient gemaakt te worden uit een sprong die reeds genomen was.
 Er zijn geen begeleiders toegestaan in de piste.
 Bij een foutloos parcour volgt er aansluitend een barrage.

Deelnamen is op eigen verantwoordelijkheid.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen.
Elke deelnemer dient zelf verzekerd te zijn.

