Militaire KMar Wedstrijd
Outdoor Springen en Dressuur

1. Organisatie
Het outdoor Springen en Dressuur welke georganiseerd word op vrijdag 24 juni 2016, wordt gereden
onder auspiciën van ‘MRV Te Paard’ en conform KNHS reglementen. De openstelling is beperkt, zie
verder in het vraagprogramma.
Voor specifieke informatie over dit evenement kunt u per email terecht bij het secretariaat.
Wedstrijdsecretariaat:
Stephanie Gog
Email: wedstrijdkmar@gmail.com
telefoon: 06-81906344 ( is een privé nummer alle opgave per email )
Accommodatie:
C.V. Manege Middenhof
Zuidbuurt 8
3141 EM Maassluis
www.middenhof.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.
Zowel het springen als de dressuur zal beide verreden worden op een Agterbergbodem.
Spring terrein

(50 x 80 m. - 4000 m2 met een Achterberg bodem)

Dressuur terrein

(45 x 80 m. - 3600 m2 met een Achterberg bodem)

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;
Politie
Overige geüniformeerden.

Een ieder die deelneemt mag een introduce meenemen welke mee kan doen aan de wedstrijd. Dit
kan dus gewoon een burger zijn.
Let op vol is vol. Geüniformeerden gaan voor burgers.

Springen
Bij het springen bestaan de rubrieken uit:

BB laag 60 cm met barrage op stijl
BB hoog 80 cm met barrage op stijl
BB laag 60 cm op stijl
BB hoog 80 cm op stijl
B Klassiek met barrage op stijl
B klassiek op stijl
L Klassiek met barrage op tijd
L Klassiek direct op tijd
M klassiek met barrage
M klassiek direct op tijd
Z/ZZ klassiek met barrage
Z/ZZ klassiek direct op tijd

De rubrieken BB zijn niet voor KNHS winstpunten. Wel zijn er prijzen te behalen in deze rubrieken.
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).
Ook zonder startkaart kan er deelgenomen worden en kunt u wel voor de prijzen rijden.
De wedstrijdbaan en losrijbaan zijn beide voorzien van een Agterbergbodem.

Dressuur:
Bij de dressuur bestaan de rubrieken uit:
Klasse B t/m Z2
U kunt in alle rubrieken winstpunten behalen conform de KNHS. Ook zonder startkaart kan er
deelgenomen worden en kunt u wel voor de prijzen meerijden.

3. Logistieke mededelingen
Er wordt geen officiële opening gehouden.
Er is een kantine aanwezig om drinken of eten te halen.
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.
 Eventuele stalling is beschikbaar

Het geplande programma in het kort:
08:30 uur: aanvang dressuur klasse B
11:00 uur: aanvang springen

4. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats te paard na iedere rubriek.
Prijzen bestaan uit bekers en linten.

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 wedstrijdkmar@gmail.com. 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 15 juni 2016
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.
De inschrijving kost 10 euro per proef.
Op de wedstrijddag zal het secretariaat vanaf een uur voor aanvang geopend zijn dit zal rond
(08:00 uur) zijn.

6. Routebeschrijving
Routebeschrijving:
C.V. Manege Middenhof
Zuidbuurt 8
3141 EM Maassluis
www.middenhof.nl
Komende vanuit alle richtingen
A20 richting Rotterdam \ Hoek van Holland
Volg A20 Hoek van Holland. Op de A20 neemt u de afslag Maassluis / Maasland (eerste afslag
Maassluis). Einde van de afslag rechtsaf. Na ca. 25 m weer rechtsaf (direct na het busstation). Deze
weg volgen onder het viaduct (A20) door. Na ca. 500m aan uw rechterkant zit Manege Middenhof
(klein groen bordje aan het begin van de oprijlaan).

