Vraagprogramma Samengesteld Mennen
Wedstrijdplaats:

Heeze / Geldrop

Wedstrijddatum:

28 & 29 mei 2022

Sluitingsdatum inschrijving:

20 mei 2022

Heeze

Wedstrijdorganisatie: Eerste Geldropse Menclub ( EGM )
Verenigingsnr:
Wedstrijdlocatie:

V60428
Heeze / Geldrop

District: ZUID

Adres: Postcode:

Strabrechtseheideweg 6
5591 TZ HEEZE.

Heeze.

Contactpersoon : Adres:
Postcode:

Ties van Gog
Hoog Geldrop 58
5663 BG GELDROP:

Persoonsnummer KNHS:
431391

Telefoon:
E-mailadres / Website:

040-2852443
mjvangog@onsbrabantnet.nl

mobiel: 06 18720978
www.geldropsemenclub.nl

Voor deze wedstrijd wordt wel de rekenkamer uitgenodigd.
Het verschuldigde inschrijfgeld per aanspanning: ad € 50,00 dient te worden
overgemaakt op:
Bank / Gironummer: NL15 RABO 0115953779
Ten name van:
Eerste Geldropse Menclub ( E G M )
Onder vermelding van:
EGM-SWM 2022
Contant te worden betaald op de wedstrijddag:
ALGEMENE BEPALINGEN
1.

Er zal worden gereden met toestemming en onder reglementen van de KNHS. In alle
gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger,
eventueel in overlegmet de organisatie.

2.

Inschrijving kan geschieden in de volgende rubrieken:
Klasse L
Impuls klasse paard
Impuls klasse pony

Klasse L.

Jeugdrubrieken paard

Klasse L

Jeugdrubrieken pony

Klasse L

Jong paard

Klasse L

Opleidingsrubriek pony

Klasse L

Enkelspan paard

Klasse L / M / Z

Enkelspan pony

Klasse L / M / Z

Tweespan paard

Klasse L / M / Z

Tweespan pony

Klasse L / M / Z

Tandem paard

Klasse L / M / Z

Tandem pony

Klasse L / M / Z

Vierspan paard

Klasse L / M / Z

Vierspan pony

Klasse L / M / Z
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3.

De wedstrijden zijn onderverdeeld in:

Proef A:

Dressuurproef, te houden op:

zaterdag 28 mei 2022

Afmeting ring: klasse L & M
klasse Z

40 x 80 meter
40 x 100 meter

Proef B:

Marathon te houden op:
zondag 29 mei 2022.
Klasse jeugd
aantal hindernissen:
Klasse jonge paarden / pony’s
aantal hindernissen:
Klasse Impuls
aantal hindernissen:
Klasse L
aantal hindernissen:
Klasse M & Z
aantal hindernissen: 6.

Proef C:

Vaardigheid te houden op : zaterdag 28 mei.

4.

De verkenning van de marathon is op: vanaf vrijdag na 17.00 uur.

5.

Parcourbouwer(s): (met persoonsnummer):
Ties van Gog 431391

Jos Gerlings:

6.

Er kunnen maximaal 100 aanspanningen deelnemen. Indien het aantal
inschrijven hierboven komt behoudt de wedstrijdgevende organisatie het recht
de inschrijving eerder te sluiten.

7.

Voor stalling op het terrein van paarden / pony’s kan WEL worden gezorgd.
Prijs per box per weekend: € 75,00

8.

Prijs stalling aan de wagen: bij vierspan € 40,- bij tweespan € 30,- bij enkelspan € 25,Bij stalling aan de wagen zijn stalmatten verplicht.

9.

Een bewijs van de W.A.–verzekering die schade tijdens een wedstrijd (met
snelheidselement) dekt, dient aanwezig te zijn.

10.

Afmelden voor een wedstrijd geschiedt conform het Algemeen
Wedstrijdreglement. Deelnemers die zich niet, niet juist en/of na de
sluitingstermijn van inschrijven afmelden, dienen het inschrijfgeld en in het
vraagprogramma opgenomen stallingsgelden voor box-huur, aan de
wedstrijdgevende organisatie te voldoen.

11.

Voldoende, bevoegde juryleden, dienen minimaal 10 werkdagen voor de
wedstrijddatum schriftelijk aan de KNHS te worden doorgegeven. Alle mutaties
hierop dienen eveneens schriftelijk voor de wedstrijd te zijn doorgegeven aan de
KNHS (mennen@knhs.nl)
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Vraagprogramma goedgekeurd door de KNHS op: ………………………

Aanvullende informatie:
De wedstrijdorganisatie kan WEL bemiddelen bij stalling in de directe omgeving van
de wedstrijd.
Op het overnachtingterrein zijn WEL toiletten, zijn WEL douches, is WEL
stroom voor de deelnemers aanwezig.
Inschrijfgeld: €. 50,00
Huur stalling ( = box ): €. 75,00
Stalling a.d. wagen :
enkelspannen:
€. 25,00
tweespannen:
€. 30,00
vierspannen:
€. 40,00

( inclusief 1 caravan/camper en vervoer paarden ).
( inclusief 1 caravan/camper en vervoer paarden ).
( inclusief 1 caravan/camper en vervoer paarden ).

Campinggeld: €. 10,00.
Dit dient u alleen te voldoen, wanneer u overnacht met een extra caravan
( van b.v. groom ) op het wedstrijd-/ manegeterrein.
Grotere vrachtwagens ( incl. degene die een box gehuurd hebben ) worden zoveel
mogelijk op het manegeterrein gestald.
U dient na afloop uw eigen vuilnis / afval mee te nemen en het mest op de
mesthoop te gooien.
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