Clubkampioenschappen 2018
Eigen-Lease Pony/Paard
De startlijsten voor de Clubkampioenschappen 2018 staan op de website:

www.hofruiters.nl
Kosten: € 22,50 (3x rijden, ook als je maar 2x meerijdt)
Data:
Zaterdag 24 november
Zaterdag 8 december
Zaterdag 15 december
Uitleg Clubkampioenschappen:
De Clubkampioenschappen is een onderling kampioenschap voor leden van
Rijvereniging de Hofruiters. Voor zowel wedstrijd- als niet wedstrijdruiters en voor
zowel pony’s als paarden. Het gaat er om wie er, na de 3 wedstrijddagen, het beste
resultaat heeft gehaald. Iedereen rijdt in zijn eigen klasse en daarom maakt het niet
uit of je een hoog niveau hebt of net begint. Per gereden wedstrijddag zal er per
categorie en niveau een prijsuitreiking zijn.
NIEUW DIT JAAR: KÜR OP MUZIEK
Vanaf dit jaar is er een nieuw Clubkampioenschap.
Namelijk: Clubkampioen Kür op muziek. De laatste dag (15 december) is er een
mogelijkheid om met jou en je paard of pony, een kür op muziek te rijden. Dit is niet
verplicht, je kunt er ook voor kiezen om 3 keer een dressuurproef te rijden.
Ook in deze categorie is er een Clubkampioen Pony en Paard.
Eisen voor de kür:
- Proef van maximaal 7 minuten
- Verplichte onderdelen uit de dressuurproef die je rijdt (denk aan wijken in de ,
schouder binnenwaarts in de M), hier mag je geheel je eigen draai aan geven.
- Muziek op CD-R, graag van te voren testen in de kantine.
- De proef geschreven op afmeting kleine bak 20x40.
Aan het einde van de 3 wedstrijddagen, hebben we 4 Clubkampioenen (deze worden
op aan het eind van de laatste CK-dag op 15 december bekend gemaakt):
1.
2.
3.
4.

Clubkampioen
Clubkampioen
Clubkampioen
Clubkampioen

Eigen/Lease Pony
Eigen/Lease Paard
kür op muziek Pony
kür op muziek Paard

Categorie:
A/B-Pony = A-Pony tot 1.17m en B-Pony 1.17m tot 1.27m
Pony = Pony 1.27m tot 1.58m en ruiter t/m 17 jaar
Paard = Paard vanaf 1.58 en/of Ruiter 18+

Niveau:
De wedstrijdruiters rijden in de klasse waarin ze wedstrijden rijden. Natuurlijk mag je
ook een hoger niveau starten. Voor de niet-wedstrijdruiters: overleg even met je
instructie welk niveau reëel is.
Deelname:
Om mee te mogen doen moet je lid zijn van Rijvereniging de Hofruiters.
Wedstrijddagen:
Ruiters met een eigen/lease paard of pony starten op 3 verschillende dagen met
dezelfde pony of paard, maar uiteindelijk tellen de twee beste keren mee. Als je een
keer niet start, tellen de 2x dat je wel hebt gereden. (je moet wel voor 3x betalen)
Bekendmaking Clubkampioenen 2018:
zaterdagavond 15 december om 21:00u, iedereen is welkom!

Proeven die worden gereden:
A en B Pony:
24 november B*-1, L1-5, L2-9, M1-13, M2-17
8 december B*-2, L1-6, L2-10, M1-14, M2-18
15 december B*-1, L1-4, L2-8, M1-12, M2-16
*= BB-proef
Pony en Paard:
24 november B-5, L1-9, L2-13, M1-17, M2-21
8 december B-6, L1-10, L2-14, M1-18, M2-22
15 december B-4, L1-8, L2-12, M1-16, M2-20
Z1 en ZZL volgt z.s.m.
Proeven zijn te downloaden:
https://www.knhs.nl/wedstrijden/disciplines/dressuur/dressuurproeven/individueledressuur-ponys-tm-z2-en-paarden-tm-zz-licht-uitgave-2016/
Kledingvoorschriften:
Kledingvoorschrift is het wedstrijdtenue.
Clubkleding is toegestaan.
Opmerkingen en/of vragen?
Stuur dan een mailtje naar:
evenementen.hofruiters@outlook.com of wedstrijd.hofruiters@outlook.com

Rijvereniging de Hofruiters

