Kampioenschapsvoorwaarden en informatie
Districtskampioenschap dressuur en vaardigheid outdoor Mendistrict Oost
Dit document bevat alle informatie m.b.t. DK outdoor , inclusief kampioenschapsreglement
Hippiade. Graag alle informatie aandachtig doorlezen!
U wordt geacht van alle mededelingen in dit document op de hoogte te zijn.
Uitsluitend op mendistrictoost.nl/nieuws worden actualiteiten weergegeven, klik hier voor
overige informatie omtrent het DK

De voorwaarden voor het outdoor Districtskampioenschap dressuur en vaardigheid zijn
zoals hieronder beschreven vastgesteld: De overige bepalingen uit het Hippiade reglement
worden aangehouden, onderdelen waar het Hippiadereglement niet in voorziet worden
vermeld in de aanvulling door Mendistrict Oost in dit reglement.
Algemene info:
De wedstrijdgegevens staan vermeld op de KNHS-vraagprogramma hier kunt u
inschrijven en de deelnemerslijst controleren.
De inschrijving sluit zaterdag 25 mei om 23:30
Inschrijfformulier kür op muziek (opengesteld voor deelnemers buiten Mendistrict
Oost (MDO), het kampioenschap kür op muziek geldt uitsluitend voor leden MDO
Deelnemerslijst check hier of uw inschrijving correct staat vermeld (klasse / selectie)
Startlijsten (publicatie 3 juni 2019 12:00)
Publicatie uitslagen

Indien WIFI op locatie beschikbaar is worden de voorlopige uitslagen direct na verwerking
gepubliceerd, u kunt hieraan geen rechten ontlenen.
Advies: kopieer de hyperlinks naar uw smartphone zodat u makkelijk uw uitslagen
kunt raadplegen

Afvaardiging dressuur (publicatie definitieve afvaardiging 10 juni 2019 20:00)
Afvaardiging vaardigheid (publicatie definitieve afvaardiging 10 juni 2019 20:00)
Training hippiade (Hyperlink wordt na bekendmaking definitief afgevaardigden geactiveerd)
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1. De wedstrijd is alleen opengesteld voor menners uit Mendistrict Oost.
2. Er worden 2 dressuurproeven gereden die door 2 jury´s wordt beoordeeld.
3. Prijzen vervallen aan het district bij het niet in gepaste kledij (dressuur tenue)
aanwezig zijn van de menner tijdens de prijsuitreiking, eveneens vervallen de prijzen
aan het district bij afwezigheid van de menner tenzij deze afwezigheid voortijdig bij
het secretariaat is aangegeven met een gegronde reden.
U wilt wel/ niet starten op Hippiade
of u moet een keuze maken tussen uw spannen
Wanneer u in aanmerking wil komen voor afvaardiging vink dan bij inschrijving het
vakje “Selectie” aan. Bent u dit vergeten annuleer dan de foutieve inschrijving en
schrijf opnieuw in. Controleer uw inschrijving en t.z.t. de startlijst!
Indien u niet wilt starten op de Hippiade, dan vinkt u uiteraard niet het
selectievakje aan, vermeld dan a.u.b. als opmerking bij uw inschrijving “geen selectie”
dan is e.e.a. bevestigd voor ons als organisatie.
Hebt u m.b.t. selectie bij uw inschrijving een fout gemaakt, annuleer dan de foutieve
inschrijving en schrijf opnieuw in.
Controleer uw inschrijving en t.z.t. de startlijst!
Indien u na sluitingsdatum van inschrijving besluit niet op de Hippiade te willen
starten dan a.u.b. per omgaande, maar uiterlijk 9 juni 2019 18:00 de selectie
afmelden per mail wedstrijden@mendistrictoost.nl
Deelnemers de reglementair met te veel spannen zijn afgevaardigd dienen uiterlijk
zondag 9 juni 2019 18:00 hun keuze door te geven via
wedstrijden@mendistrictoost.nl
Graag attentie voor onderstaande vermeldingen
Alleen indien u een NIET STANDAARD Marathonwagen gebruikt, bij vaardigheid
d.m.v. opmerking bij uw inschrijving spoorbreedte vermelden
(níét bij de dressuurinschrijving vermelden!)
Indien u en een andere deelnemer hetzelfde DIER starten, dit niet vermelden, het
programma signaleert dit zelf.
Indien u zelf meerdere dieren start, dit niet vermelden, het programma signaleert dit
zelf.
Verzoeken m.b.t. indeling/starttijden kunnen in geen enkel geval worden
gehonoreerd, MDO verzoekt u vriendelijk de organisatie hiervoor niet te benaderen.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende grooms,
voorlezer, menwagen(s) e.d. Hiervoor kunnen geen verzoeken m.b.t. starttijden
worden gedaan bij de organisatie.
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Deelnemers met dispensatie dienen dit bij inschrijving te vermelden en deze zelf
voorafgaand aan hun start aan de official (jury) te tonen.

Iedereen op de hoogte:

Check zelf kort vóór vertrek naar de wedstrijd via:
https://mendistrictoost.nl/category/nieuws/ of er nog laatste nieuws is.

Klik hier voor reglement en info Hippiade Mennen 2019
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Hippiade Mennen 2018 wordt toegevoegd zodra KNHS deze
publiceert

Kampioenschapsbepalingen Hippiade Mennen 2018

