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OOSTEIND

RV. Eendracht (V40062)

8-11-2018 - 11-11-2018
W032158

Laura Van Broekhoven
00316.34500363
springen@indooroosteind.nl

Status: Goedgekeurd

Indoor Paard 2
Openstelling: Onbeperkt

Locatie

Selectiewedstrijd: Nee

Manege Buitenhorst
Griendsteeg 3
4909 BJ OOSTEIND

Inschrijven
Start inschrijven: 7-10-2018

Opmerkingen

Sluiting inschrijven: 1-11-2018

zie einde document

Betaling: Vooraf overmaken
IBAN: NL90 RABO 0150 6977 32
t.n.v.: RV Eendracht
o.v.v.: Indoor Oosteindspringen naam en klasse

Wedstrijdrubrieken
Startgeld

Klasse Rubriekinformatie

Prijzen

8-11-2018 Springen
€12,50
€15,00

L
M

Klasse L 2 Fasen - art. 274.5.c
Prijzen: Geldprijzen

€95,00

€70,00

€55,00

€45,00

€35,00

Klasse M 2 Fasen - art. 274.5.c
Prijzen: Geldprijzen

€100,00

€85,00

€70,00

€55,00

€45,00

Klasse L 2 Fasen - art. 274.5.c
Prijzen: Geldprijzen

€95,00

€70,00

€55,00

€45,00

€35,00

Klasse M 2 Fasen - art. 274.5.c
Prijzen: Geldprijzen

€100,00

€85,00

€70,00

€55,00

€45,00

Klasse B Rijstijlparcours zonder barrage - art. 280 lid 5a
Prijzen: Geldprijzen

€65,00

€55,00

€50,00

€45,00

€35,00

Klasse Z 2 Fasen - art. 274.5.c
Prijzen: Geldprijzen

€175,00

€140,00

€100,00

€75,00

€50,00

9-11-2018 Springen
€12,50
€15,00

L
M

10-11-2018 Springen
€12,50
€15,00
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Startgeld

Klasse Rubriekinformatie

€15,00

ZZ

Prijzen

Klasse ZZ Klassiek op tijd - art. 238.2.b met barrage
Prijzen: Geldprijzen

€200,00

€160,00

€125,00

€100,00

€75,00

Klasse 1.40m Klassiek op tijd - art. 238.2.b met barrage
Prijzen: Geldprijzen

€750,00

€450,00

€300,00

€225,00

€150,00

Klasse Z Klassiek op tijd - art. 238.2.b met barrage
Prijzen: Geldprijzen

€300,00

€200,00

€150,00

€100,00

€80,00

Klasse ZZ Klassiek op tijd - art. 238.2.b met barrage
Prijzen: Geldprijzen

€350,00

€225,00

€170,00

€130,00

€90,00

11-11-2018 Springen
€25,00
€15,00
€15,00

1.40
Z
ZZ

Opmerkingen / Aanvullende informatie
Indoor Oosteind springen
Algemene bepalingen:

● Het betreft een indoorwedstrijd springwedstrijd categorie:3
● Er zal gereden worden met toestemming en onder auspiciën van de KNHS. In alle gevallen waarin
de reglementen niet voorzien beslist de federatievertegenwoordiger eventueel in overleg met de organisatie.
● De behaald resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking.
● Men moet rekening houden met controle op ongeoorloofde medicijnen en middelen en chipcontr
ole.
● Deelnemers moeten in het bezit zijn van geldige startbewijzen en paardenpaspoort welke op verzo
ek getoond moet worden.
● De organisatie behoudt zich het recht voor om in overleg met de KNHS afgevaardigde inschrijving
en te weigeren en/of het aantal paarden te limiteren indien noodzakelijk.
● Inschrijven kan alleen via www.concours.nl
● Het inschrijfgeld dient direct bij het inschrijven via Ideal te worden voldaan.
● Tijdens de wedstrijd is het secretariaat telefonisch bereikbaar op telefoon: 00316.34500363.
● Sluiting van de inschrijving is op 1 november, men dient er rekening mee te houden dat wanneer d
e rubrieken vol zijn er een vroegtijdige sluiting is. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenko
mst. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers op persoonlijke uitnodiging te laten deelne
men.
● Bij afmeldingen tot en met 1 november wordt door de organisatie het reeds betaalde inschrijfgeld
gerestitueerd. Bij afmeldingen na 1 november vervalt het inschrijfgeld aan de organisatie.
● Bijschrijvingen worden tot en met 7 november (indien het programma dit toelaat) kostenvrij geacc
epteerd.
● De zogenaamde NN inschrijvingen zullen niet geaccepteerd worden.
● Zolang het organisatorisch en technisch mogelijk is zullen Hors Concours inschrijvingen geaccepte
erd worden.
● De startlijsten en aanvangstijden van de wedstrijd worden gepubliceerd op www.concours.nl en op
Pagina 2

Indoor Oosteind springen
Printdatum: 28-9-2018
www.indooroosteind.nl eventuele aanpassingen gedurende het verloop van de wedstrijd zullen op www.indo
oroosteind.nl gepubliceerd worden.
● Deelnemers die zich hebben ingeschreven maar niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen dienen zi
ch tot 24 uur voor het begin van de wedstrijd schriftelijk af te melden. Indien een deelnemer niet op de in dit
artikel vermelde wijze is afgemeld, kan deze door de organisatie van Indoor Oosteind bij de KNHS worden vo
orgedragen voor een heffing conform de wedstrijdtarievenlijst.
● Vragen met betrekking tot inschrijvingen kunnen alléén per mail worden gesteld aan: springen@in
dooroosteind.nl
● Er dient gestart te worden op volgorde van het programma, alleen met toestemming van de organi
satie mag hiervan worden afgeweken.
● Voor elke prijsuitreiking dienen de eerste zes combinaties te paard in de piste te verschijnen. Bij he
t niet deelnemen aan deze prijsuitreiking vervalt de prijs aan de organisatie, behoudens uitzonderingen door
het bestuur te maken, deze zullen tijdig bekend gemaakt dienen te worden.
● Eenieder die deelneemt aan de wedstrijden of aanwezig is tijdens Indoor Oosteind is aanwezig voo
r eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen overkomen aan
deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden en/of materiaal
● Met de inschrijving voor deze wedstrijd geeft de deelnemer tevens toestemming voor het maken v
an beeldopnamen tijdens de wedstrijd het publiceren van start en/of uitslagenlijsten op websites, social medi
a en offline publicaties. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende g
egevens.
● De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verban
d.
● In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de concoursgevende organisatie met ina
chtneming van het gestelde onder punt 1.
● Door in te schrijven voor Indoor Oosteind accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voor
waarden en het programma als zodanig.
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