Springtour Zeeland 2019 – Competitiebepalingen pony’s klasse B-L-M-Z-ZZ cat. CDE in handicap
1. De Zeeuwse combinaties die starten op de competitiewedstrijden worden opgenomen in de
standenlijst, zodat ze zich kunnen plaatsen voor deelname aan de “winning-round”.
2. Er zijn 3 competitiewedstrijden waarvan de beste 2 resultaten meetellen voor de eindscore. Een
van die 3 wedstrijden betreft de finalewedstrijd die vanzelf sprekend altijd zal moeten worden
gereden.
3. Voor de rangschikking tellen de behaalde strafpunten van het klassieke parcours in de hoogst
gereden klasse.
4. Uitsluiting op een wedstrijd geeft 99 strafpunten als resultaat.
5. In de “winning-round” dient men in de hoogste klasse uit te komen. Een combinatie die in de
competitie flexibel is gestart, bijv. L en M, dan zal de “winning-round” een start in het M zijn.
6. Naast een geldprijs is er voor de winnaar van de Springtour Zeeland pony’s een ereprijs en een
statiedeken beschikbaar.
7. De 15 hoogst geplaatste combinaties in de eindrangschikking plaatsen zich voor de
“winninground”. Deze bestaat uit een klassiek parcours direct op rijstijl.
8. Mochten er ex aequo resultaten zijn op de 15e plaats, dan plaatsen die combinaties zich ook voor
de “winning-round”. Elke deelnemer kan slechts met 1 pony deelnemen aan de “winning-round”.
9. In de “winning-round” voor pony’s zijn 15 prijzen: 1. € 75,-- 2. € 50,-- 3. € 40,-- 4. 30,-- 5. € 25,-- 6e
t/m 15e prijs = € 15,--

Springtour Zeeland 2019 – Competitiebepalingen Paarden
1. Er is een team wedstrijd voor Zeeuwse combinaties.
2. Het team bestaat uit twee deelnemers. 1 combinatie springt over de hoogte van 1.05m en 1
combinatie springt over de hoogte van 1.15m
3. De teamgenoten komen samen in de ring. De combinatie over de hoogte van 1.05 zal beginnen
vanuit een aangegeven vak in de ring, de ander deelnemer wacht in dat vak. Zodra de combinatie de
laatste hindernis van het 1.05m heeft gesprongen en terug is in het vak, mag de teamruiter over de
hoogte van 1.15m het vak verlaten en beginnen aan het parcours. De tijd stopt als deze teamruiter
weer terug in het vak is.
4. Het bepalen van de strafpunten volgt via dezelfde regels als bij een klassiek parcours. Strafpunten
worden dus niet omgezet in tijd.
5. Het team met de minste strafpunten en de snelste tijd wint de competitie.
6. Bij de Teamwedstrijden voor paarden vallen 10 teams in de prijzen. Prijzen per team: 1. € 400,-- 2.
€ 300,-- 3. € 200,-- 4. € 150,-- 5. € 100,-- 6e t/m 10e prijs = € 50,-7. Naast een geldprijs is er voor het winnende team van de Springtour Zeeland paarden ook een
ereprijs en zijn er statiedekens beschikbaar.

www.knhszeeland.nl/activiteiten/springtour

