Ardy Koelen
Galliërsweg 38
5349 AT Oss
06-23909059
a-koelen@hotmail.com

Kring Hart van Brabant
Oss, mei 2019

Onderwerp: Zomerselecties 2019
SELECTIE ZOMER 2019
Bij alle selectiewedstrijden is het uniform selectiesysteem van Regio Noord-Brabant en het
selectiereglement van Kring HvB van toepassing.
De selectiewedstrijden zijn:
11-12 mei

Boxtel

Dressuur

Paarden & Pony’s &
Afdelingsdressuur

18-19 mei

Gemonde

Dressuur

Paarden & Afdelingsdressuur

18 mei

O.W. Middelbeers

Springen

Pony’s

19 mei

O.W. Middelbeers

Springen

Paarden

25-26 mei

Gemonde

Dressuur

Pony’s & Afdelingsdressuur

25-26 mei

Moergestel

Springen

Paarden

30 mei

Moergestel

Springen

Pony’s

1-2 juni

Rosmalen

C.H.

Paarden & Pony’s &
Afdelingsdressuur

9-10 juni

Schijndel

Springen

Paarden & Pony’s

22-23 juni

Velddriel

Dressuur

Paarden & Pony’s

22-23 juni

Boxtel

Springen

Paarden & Pony’s

29-30 juni

Nuland

Dressuur

Paarden & Pony’s

*Alle selectiewedstrijden dressuur worden beoordeeld door twee jury leden (eerste proef)
waarvan de C-jury van buiten de kring moet komen.
*Alle selectiewedstrijden springen worden in de klasse B beoordeeld door een jury van
buiten de kring d.m.v. puntenbordjes opsteken in het parcours, zowel het basisparcours als
ook de barrage, de overige juryleden zitten op het springsecretariaat.
*Voor afvaardiging naar de regiokampioenschappen en het kringkampioenschap zijn er voor
Springen 5 wedstrijden waarvan de beste 3 tellen.
Dressuur 5 wedstrijden waarvan de beste 3 tellen.
Afdelingsdressuur 3 wedstrijden waarvan de beste 2 tellen.

Mocht er een wedstrijd uitvallen dan blijven er 3 tellen, mochten er twee
wedstrijden uitvallen dan tellen er 2.
Algemeen
* De organiserende vereniging van een concours hippique dient zelf te zorgen voor een
aparte federatievertegenwoordiger, deze persoon mag die dag niet jureren!
* Bij wedstrijden waar alleen dressuur of alleen springen wordt verreden mag de
federatievertegenwoordiger wel een jurylid zijn.
* Inschrijfgeld voor selectiewedstrijden:
Paarden maximaal € 15,00
Pony’s maximaal € 9,00
* Bij de paarden dienen de prijzen te bestaan uit geldprijzen (bij de 2e proef mag daarvan
worden afgeweken) bij de pony’s eremetaal of gebruiksvoorwerpen. Bij zowel paarden als
pony’s dient de plaatsing te worden aangegeven door de juiste kleur strik(rozet)
*Combinaties die degraderen/dispensatie hebben van de KNHS en niet afgevaardigd mogen
worden naar de Regiokampioenschappen, komen ook niet in aanmerking voor het
kringkampioenschap.
* Om voor het kringkampioenschap in aanmerking te komen dienen tenminste 2 wedstrijden
volledig uitgereden te zijn en dient de laatste selectiewedstrijd verplicht te worden verreden.
* Om afgevaardigd te worden naar de regio kampioenschappen dient men tenminste 1
wedstrijd volledig uitgereden te hebben.
* Juryleden dressuur en springen minimaal twee weken voor aanvang wedstrijd doorgeven
aan Annemiek Klein: annemiekk@home.nl
* Uitslagen van de wedstrijden uiterlijk de maandag na de wedstrijd aanleveren
DRESSUUR bij: Anne-Lies Tijdink: atijdink@hotmail.com
SPRINGEN bij: John Dielissen:
dielissen.john@hetnet.nl
Bij de uitslagen altijd vermelden; naam ruiter, naam pony/paard, combinatienummer, plaats
van de vereniging waar men lid is. Bij de pony’s ook de categorie en klasse aangeven.
Flex starts en hors concours starts dienen uit de Kring uitslag gehaald te worden.
Het bestuur van Kring Hart van Brabant wenst iedereen een succesvol en sportief
buitenseizoen toe!
Met vriendelijke groet,
Ardy Koelen
Secretaresse

