Wedstrijdreglement
Competitie
-

-

-

-

Er wordt competitie gereden voor de M&RB Competitie en voor de SRG Competitie.
Er zijn 3 voorrondes. De voorrondes vinden plaats op de manege zelf, op onze eigen
pony’s en paarden. Deze voorrondes worden opgedeeld in twee groepen. Op
vrijdagavond rijden de ruiters van 13 jaar en ouder. Op zondagmiddag rijden de
ruiters met een leeftijd t/m 12 jaar en de zelfstandig rijdend gehandicapten. De
voorrondes voor het jaar 2018-2019 zijn op:
o Zondag 14 oktober
o Vrijdag 9 november
o Zondag 25 november
o Zondag 13 januari
o Vrijdag 1 februari
o Zondag 3 maart
o Vrijdag 15 maart
Van de mogelijke data voor een categorie start je er maximaal 2. Om deel te kunnen
nemen aan de kwartfinale moet je er verplicht 2 gestart hebben.
Elke wedstrijd die je voor de competitie rijdt, rijd je op verschillende paarden
(eventuele uitzondering voor klasse D1 en D2).
Aan het eind van de voorrondes is het de bedoeling dat je 2 proeven hebt gereden.
Van deze 2 proeven wordt een gemiddelde berekend en aan de hand van dit
gemiddelde worden er per categorie maximaal 8 ruiters uitgenodigd voor de
kwartfinale op zondag 24 maart.
Kwartfinale is op zondag 24 maart en vindt plaats op Manege Gooi en Eemland. Op
deze dag wordt de kwartfinale gereden voor de M&RB Competitie en voor de SRG.
De ruiters met de beste scores worden uitgenodigd voor de halve finale van de
M&RB Competitie en de SRG Wedstrijd.
M&RB Competitie: Halve finale is op een gastmanege in Nederland die is aangesloten
bij de Manege & Ruiterbond.
Finale is op een gastmanege in Nederland die is aangesloten bij de Manege &
Ruiterbond.

Inschrijven
-

-

Wil je niet meerijden voor de competitie, maar vind je het wel leuk om de wedstrijd
mee te rijden, dan kan je je ook inschrijven. De eisen die hierboven beschreven staan
met betrekking tot de competitie gelden dan niet. Let wel, ruiters/amazones die wel
meerijden voor de competitie krijgen voorrang op een startplaats.
e kunt je voor maximaal twee wedstrijddagen inschrijven. Om deel te nemen aan de
competitie moet je er verplicht twee starten.
Op het inschrijvingsformulier kan je aangeven in welke leeftijdscategorie je zit. Aan
de hand hiervan word je ingedeeld.
Op je inschrijfformulier kan je je eerste en tweede keus aangeven op welk
paard/pony je graag zou willen rijden

-

-

-

Omdat alle pony’s en paarden evenveel moeten lopen bepalen de instructrices bij
het maken van de startlijst op wie je gaat starten. Dat kan dus een andere pony zijn
dan je opgegeven hebt.
De inschrijving voor de dressuur competitie sluit 2 november. Wil je een enkele
wedstrijd meerijden, dan is de sluitingsdatum 10 dagen voor de wedstrijd.
Schrijf je tijdig is, want vol is vol. Er wordt een reservelijst gemaakt. Dit betekent dat
je bijvoorbeeld een dag voor de wedstrijd nog gebeld kan worden om te starten de
volgende dag.
Het inschrijfgeld per proef is €12,50.
Maximaal 10 dagen voor wedstrijd afmelden, anders inschrijfgeld verschuldigd.

Prijzen
-

Per wedstrijddag krijgen alleen de dagwinnaars een prijs. Dat je dagwinnaar bent
betekent niet automatisch dat je je gekwalificeerd hebt voor de kwartfinale.
De beslissing van de jury is bindend.

Het M&RB Ruiterpaspoort
-

-

Het is verplicht om een Ruiterpaspoort te hebben als je mee wil doen aan de
wedstrijd. Mocht je nog geen ruiterpaspoort hebben, dan kan je op de dag van de
wedstrijd er eentje aanschaffen bij het secretariaat. De kosten hiervoor zijn jaarlijks
€15. Bij het secretariaat moet je dan een lesovereenkomst invullen en tekenen, en de
€15 betalen.
Je bent verplicht om je Ruiterpaspoort mee te nemen naar de wedstrijd.
Tijdens de prijsuitreiking krijg je je protocol en je paspoort terug.
Als je 3 stempels hebt voor een proef, mag je door naar de volgende proef.
Je krijgt een stempel als je 189 punten rijdt in een proef (dit komt overeen met 60%).

Wedstrijdproeven
-

Afhankelijk van je ruiterpaspoort word je ingedeeld op een niveau. Op de startlijst die
van tevoren bekend wordt gemaakt, staat welke proef je rijdt. We rijden D-proeven
van de Manege & Ruiter Bond. Deze proeven zijn te vinden op hun website
www.manegeruiterbond.nl. Op deze website kan je je proef alvast doorlezen.

Kleding
-

Als je aan een wedstrijd meedoet zorg je ervoor dat je netjes gekleed op je
paard/pony zit. Een rijjasje is niet verplicht. Het is mogelijk om op de dag van de
wedstrijd een rijjasje te lenen bij het secretariaat.
Verplicht:
- Rijlaarzen: alleen rijlaarzen of officiële jodhpurschoenen (met gladde zool en hak) en
chaps.
- Nette witte blouse met lange mouwen of coltrui, en donkere sweater. Geen wijde
slobbertruien of loshangende blouses of T-shirts.
- Goedgekeurde veiligheidscap met een CE-keurmerk.
- Lange haren moeten vast in een staart of haarnetje, dus geen loshangende lange
haren.

-

Rijbroek, het liefst zwart of wit.

Poetsen & Invlechten
-

Het is de bedoeling dat je paard goed gepoetst en schoon is.
Staart mag niet uitgekamd worden, alleen met vinger strootjes eruit halen.
Hoeven moeten gekrabd zijn.
Het is netjes als je je paard invlecht, maar het is niet verplicht.
Na de wedstrijd, als iedereen gereden heeft, haal je de vlechtjes weer uit de manen.
Elastiekjes altijd in de vuilnisbak gooien, nooit in het stro.
Graag na afloop alles weer netjes opruimen.

Startlijst
-

-

De tijdelijke startlijst wordt een week voor wedstrijd bekend gemaakt. De definitieve
startlijst wordt uiterlijk de dag van tevoren geplaatst. Hier kunnen nog eventuele
wijzigingen op staan. Zorg dus dat je de startlijst vlak van tevoren checkt.
De startlijsten verschijnen op facebook/website/op manege.
Op startlijst staat welke proef en op welk paard/pony je rijdt.
Verder staat op startlijst hoe laat je aanwezig moet zijn en hoe laat de prijsuitreiking
plaatsvindt.

Op de dag zelf
-

Drie kwartier voor het aanvang van je categorie aanwezig zijn.
Aanmelden bij het secretariaat. Bij het secretariaat betaal je het inschrijfgeld en lever
je je paspoort in. Indien je een van deze niet bij je hebt, mag je niet starten.

