Wedstrijdregels
Algemeen
Aankomst
 De genoemde starttijden zijn richttijden, de startvolgorde wordt aangehouden bij inof uitloop.
 Deelnemers dienen zich een uur voor de starttijd te melden op het secretariaat. Daar
kan het paspoort worden ingeleverd en het startgeld worden voldaan:
o Deelnemers die niet losrijden: € 8,o Deelnemers die wel losrijden: € 10, Graag gepast betalen.
 Deelnemers die niet in het bezit zijn van een kwartaalkaart voor wekelijkse of eens
per twee weken lessen starten HC op de wedstrijd. Dit wil zeggen wel voor punten
maar niet voor de prijzen.
 Bij afmeldingen na zaterdagmorgen 09:00 voor de wedstrijddag, is het startgeld wel
verschuldigd.
Rijden van de proef
 Ruiters zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig poetsen en zadelen van de pony of
het paard, bij de lagere klasses is er stalhulp aanwezig.
 Het is vanwege de rust en het welzijn van de pony’s en paarden niet toegestaan met
eigen zadel/hoofdstel/dekje te rijden.
 Er wordt los gereden in de voorring van de grote baan, tenzij anders vermeldt op de
startlijst.
 Er mag twee combinaties voorafgaand aan de eigen proef ingereden worden, tenzij
anders aangegeven door de ringmeester.
 Het is ouders/verzorgers niet toegestaan te helpen in de losrijbaan, onze
medewerkers willen graag helpen zodat de ruiter veilig kan gaan rijden.
 Na het voltooien van de proef, wordt de pony of het paard uitgestapt waarbij de
ringmeester aangeeft dat de pony of het paard naar stal mag.
 De prijsuitreiking geschiedt zo snel mogelijk na de gereden klasse.

Dressuur
Ruitersportcentrum Zwolle draagt zorg voor voorlezers in de klasses D1, D2 en D3. Vanaf D4
dient de ruiter een eigen voorlezer te regelen.

Springen en Vaardigheid





Ruitersportcentrum Zwolle draagt zorg voor voorlezers in de klasses Va1, Va2 en Va3.
Bij het springen dient de ruiter tijdens het ophogen van het parcours of voor start
van de wedstrijd het parcours te verkennen.
De klasse van S40 bevat geen oxers en geen dubbelsprong.
Vanaf klasse S50 worden er oxers en een dubbelsprong ingezet.
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