Reglement CK dressuur 2019
!!! Deelnemen is belangrijker dan winnen !!!
Wie?
Iedereen die lid (=lidgeld betaald hebben ) is in 2019.
De reeksindeling gebeurt enkel op basis van het niveau van de paardrijles. Je mag
zelf kiezen of je liever een hogere proef start.
Hoogste lesniveau is bepalend voor het niveau van de proef.
Zowel voor manegepaarden als eigenaarspaarden!
Wat?
Stapproef: Voor de ruitertjes van de staples.
Drafproef: Voor de ruiters van de drafles.
Galopproef: Voor de ruiters van de galoples.
I1: Voor de ruiters die aan Bob zijn beginnersles deelnemen.

wordt. Ieder hulpmiddel, zoals oortjes en hulp van buitenaf is niet toegestaan.
Uitsluiting van de proef volgt.
Het beginuur is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de startlijst staat
online ten laatste donderdagavond voor de wedstrijd.
Hoe inschrijven?
Inschrijven gebeurt online (meer info op www.manegeallius.be)
alsook de betaling.
Opgelet: bij inschrijving met manegepony/paard moet je drie verschillende
favoriete pony’s of paarden opgeven, nadien worden de pony’s en paarden
verdeeld. Het is niet toegestaan om meerdere keren dezelfde pony of hetzelfde
paard op te geven. Indien dit wel gebeurt zullen wij zelf kiezen met welke pony of
welk paard er deelgenomen moet worden.
Wie met een manegepaard start mag één proef rijden per wedstrijd, wie met een
eigen paard start mag twee proeven rijden: een proef van jouw niveau en een
proef van één niveau lager om te oefenen, deze is dus buiten wedstrijd.
Prijzen
Naturaprijzen.
Klassement

I2: Voor de ruiters die aan Bob zijn gevorderdenles deelnemen.
N1.1: Deze proef mag door iedereen gereden worden.
Wanneer je een proef reeds gewonnen hebt mag je niet opnieuw inschrijven voor
deze proef met hetzelfde paard maar moet je minstens één proef hoger
inschrijven. Met een ander paard geldt het lesniveau.
Opgelet: wie mee wil rijden met een manegepony moet regelmatig groepslessen
volgen met manegepony’s in onze club.
Voor de stap-, draf- en galopproef is er geen wedstrijdkledij vereist! Enkel een
rijhelm en laarzen of rijschoenen met chaps zijn verplicht; een bodyprotector is
toegelaten.
Voor hogere proeven is wedstrijdkledij wel verplicht. Dit bestaat uit een witte
onderzadel, rijbroek en handschoenen en een wedstrijdjasje.
Je mag tijdens de wedstrijden rekenen op onze hulp zodat het een leuke ervaring

Voor de stapproef, drafproef en galopproef is er één klassement (paarden en
pony’s samen).
Voor de I1, I2 en de N1.1 is er een apart klassement voor de pony’s en paarden
indien er vijf paarden of meer én vijf pony’s of meer deelnemen aan de proef.

De teksten van de proeven en het wedstrijdreglement zijn te verkrijgen via onze
website: www.manegeallius.be
Bij vragen kan je terecht bij één van onze jeugdbestuursleden of mailen naar
jeugdbestuur.allius@gmail.com

Verder houden wij ons ook aan het reglement van de Kempische regionale.

