Indoor Springen
Vliegbasis Volkel 2013
1. Organisatie
Op 6 december 2013 wordt het Indoor Springen Vliegbasis Volkel gereden onder auspiciën van ‘MRV Te
Paard’ en conform KNHS reglementen. De openstelling is wel beperkt, zie het vraagprogramma.
Voor specifieke informatie over dit evenement kunt u per email terecht bij het secretariaat.
Wedstrijdsecretariaat:
Emily Sanders
email: ESC.Sanders@mindef.nl; telefoon: 06-24605653
Accommodatie:
RSC de Drie Linden
Zevenhuis 32
5411 RN Zeeland NB
www.rscdedrielinden.nl
Een ieder neemt deel en is aanwezig voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade en/of ongevallen overkomen aan deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden en/of materiaal
toeschouwers, paarden en/of materiaal.

2. Vraagprogramma
OPENSTELLING: BEPERKT
Er zal worden gereden met toestemming en onder auspiciën van de KNHS.
De wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de KNHS.
Deze wedstrijd is opengesteld voor:
 Militairen in werkelijke dienst;
 Reservisten;
 Burgermedewerkers van Defensie;
 Leden MRV ‘Te Paard’;
 Personeel van het Koninklijk Staldepartement;
 Overige geüniformeerden.
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Springen:
Alle rubrieken (BB t/m Z) worden verreden over een klassiek parcours, gevolgd door een barrage op tijd.
Per rubriek wordt een prijs uitgeschreven. Bij een gering aantal inschrijvingen worden twee klassen in één
rubriek samengevoegd en in handicap verreden (conform reglement KNHS).
‘De Grote Prijs van Vliegbasis Volkel 2013’ wordt gewonnen door de militair (dus actief dienende en actieve
reservist) met de minste strafpunten en snelst gereden tijd in de barrage (BB t/m Z).
De wedstrijdbaan en losrijbaan zijn beide 40x20m en voorzien van een Agterbergbodem.
Extra informatie:
Mogelijkheden huur BB paard, via ESC.Sanders@mindef.nl. Kosten hiervoor bedragen € 10,00.

3. Logistieke mededelingen







Er wordt geen officiële opening gehouden.
De lunch vrijdagmiddag wordt aangeboden door de Vliegbasis Volkel.
Diverse consumpties zijn bij de bar tegen contante betaling te verkrijgen.
Tenue is DT-rij (Tenue-6-rij) of burger wedstrijdtenue.
Eventuele bijzonderheden of wensen dienen bij het melden of inschrijven vernoemd te worden zodat
er indien mogelijk rekening mee gehouden kan worden.
Eventuele wijzigingen zullen ter plaatse worden omgeroepen.

Het geplande programma in het kort:
10:00 uur: aanvang klasse BB; overige klassen aansluitend aan de BB;
12:00 uur: lunch;
15:30 uur (schatting): laatste prijsuitreiking.

4. Prijsuitreiking




De prijsuitreiking vindt plaats te paard na iedere rubriek.
Prijzen bestaan uit bekers, linten, een deken en een dekje per rubriek.
‘De Grote Prijs van Vliegbasis Volkel 2013’ wordt namens de Commandant Vliegbasis Volkel uitgereikt.

5. Inschrijving en toelating tot de wedstrijd








Inschrijving uitsluitend per email o.v.v. naam, rang, KMD, naam paard d.m.v. het KNHS
inschrijfformulier via ESC.Sanders@mindef.nl. Deelnemers die voor puntentelling in aanmerking
willen komen dienen tevens hun combinatienummer door te geven.
Deelnemers die niet in het bezit zijn van een startkaart dienen zelf een reële inschatting van hun
rijniveau te maken.
Sluiting van de inschrijving is 1 december 2013.
De actuele startlijsten en uitslagen worden bekendgemaakt via: www.startlijsten.nl.
Er zal uitsluitend op volgorde van de startlijst gestart worden, behalve met toestemming van de
organisatie kan er geschoven worden in de startvolgorde.
Op de wedstrijddag zal het secretariaat vanaf een uur voor aanvang geopend zijn (09:00 uur).
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6. Routebeschrijving
RSC de Drie Linden
Zevenhuis 32
5411 RN Zeeland NB
Routebeschrijving:
Vanuit Den-Bosch
A50 richting Arnhem, afslag Ravenstein richting Schaijk, rechtdoor, derde rotonde rechtsaf, eerste weg links.
Einde van de straat aan de rechterhand.
Vanuit Nijmegen
A50 richting Den-Bosch, afslag Ravenstein richting Schaijk, rechtdoor, derde rotonde rechtsaf, eerste weg links.
Einde van de straat aan de rechterhand.
Vanuit Eindhoven:
A50 richting Nijmegen, afslag Uden-Zeeland, richting Zeeland,
rechtdoor, 1-ste rotonde linksaf, einde weg links,
na 200 m aan de linkerkant vindt u de manege.
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