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OOSTERWOLDE FR Stichting C.h. Oosterwolde (V51517)
31-5-2020 Mircea Wierenga
W050245 0620882069

0653978429
Status: Goedgekeurd paarden@choosterwolde.nl

www.choosterwolde.nl

Outdoor Paard Sub
Openstelling: Onbeperkt Locatie
Selectiewedstrijd: Nee Evenemententerrein Oosterwolde Fr

Houtwal 34
8431 EX OOSTERWOLDE FR

Inschrijven
Start inschrijven: 4-4-2020 Opmerkingen
Sluiting inschrijven: 21-5-2020 zie einde document

Betaling: Vooraf overmaken
IBAN: NL33RABO0349940347
t.n.v.: C.H. Oosterwolde
o.v.v.: verenigignsnaam en betreffende infromatie
combinatie

Wedstrijdrubrieken
Startgeld Klasse Rubriekinformatie Prijzen

31-5-2020 Dressuur

€17,50 LT Paarden Klasse LT proef Inter 1
Prijzen: Geldprijzen €50,00 €40,00 €30,00 €20,00 €17,50

€17,50 LT Paarden Klasse LT proef Prix St. George
Prijzen: Geldprijzen €50,00 €40,00 €30,00 €20,00 €17,50

€17,50 ZT Paarden Klasse ZT proef Grand Prix
Prijzen: Geldprijzen €50,00 €40,00 €30,00 €20,00 €17,50

€17,50 ZT Paarden Klasse ZT proef Inter 2
Prijzen: Geldprijzen €50,00 €40,00 €30,00 €20,00 €17,50

€17,50 ZZZ Paarden Klasse ZZZ proef 35
Prijzen: Geldprijzen €50,00 €40,00 €30,00 €20,00 €17,50

€17,50 ZZZ Paarden Klasse ZZZ proef 36
Prijzen: Geldprijzen €50,00 €40,00 €30,00 €20,00 €17,50

Opmerkingen / Aanvullende informatie

CH Oosterwolde 2020 vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei. 



CH Oosterwolde 2020
Printdatum: 20-2-2020

Pagina 2

Het weekend biedt de mogelijkheid voorMEERDERE selectiemomenten. Daarnaast zijn er veel mooie extra
prijzen te verdelen!
Op zondag 31 mei 2020 verwelkomen wij de SUBTOP ruiters graag met de klassen ZZ-Zwaar, Lichte Tour en
Zware Tour. 
De wedstrijd wordt verreden op grasbodem, zowel inrijden als de proeven. 

Opgave voor donderdag 21 mei 23:59 uur via MIJN KNHS.
Wijzigingen kunnen door worden gegeven aan paarden@choosterwolde.nl 

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op de volgende nummers:
1e nummer: 06-20882069
Bij geen gehoor, 2e nummer: 06-53978429

Na opgave moet het startgeld vooraf worden overgemaakt op rekeningnummer: NL33 RABO 034.99.40.3
47 t.n.v. C.H. Oosterwolde, o.v.v. verenigingsnaam en informatie betreffende combinatie. Op wedstrijddag is z
owel contact betalen als pinnen mogelijk, hierbij wordt een opslag van 2 euro per combinatie gerekend!

CH Oosterwolde biedt naar de SUBTOP ook nog andere mogelijkheden.
Hieronder ziet u het volledige programma:
Zaterdag 30 mei:

- Meertallen pony's klasse B t/m Z
- Meertallen paarden klasse B t/m ZZ
- Pony's dressuur klasse BB t/m Z2 (Inclusief selectie voor Fryslân Competitie)
- Pony's springen klasse BB t/m ZZ
- Paarden dressuur klasse BB t/m ZZ (Inclusief selectie voor Alrako KFPS Dressuurkampioenschappen)
- Paarden springen klasse BB en B
- Showrubriek: Bestgaande Rijpony
- Showrubriek: DUO Springen
- Working Equitation

Zondag 31 mei:
- Bixie dressuur klasse AA t/m B1
- Bixie springen klasse AA en A
- Subtop klasse ZZ-zwaar t/m Grand-Prix
- Paarden dressuur klasse BB t/m ZZ-Licht
(Inclusief selectie voor Friese kampioenschappen klasse B t/m L2 en selectie voor Fryslân Competitie)
- Paarden springen klasse BB t/m ZZ
- Kür op muziek individueel pony's klasse L t/m Z2
- Kür op muziek individueel paarden klasse L t/m ZZ-Licht
- Kür op muziek meertallen pony's klasse L t/m Z
- Kür op muziek meertallen paarden klasse L t/m ZZ

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN:
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1. Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling basiswedstrijdsport van de K.N.H.S.

2. Bestuursleden, jury noch dienstdoende personen dragen enige verantwoordelijkheid omtrent schade in we
lke vorm dan ook aan personen, paarden/pony’s en/of materiaal.

3. Alleen inschrijvingen gedaan via "Mijn KNHS" of via een KNHS-inschrijfformuliermet duidelijke vermeldi
ng van het adres van de deelnemer worden geaccepteerd. De wedstrijduitschrijvende vereniging behoudt
zich het recht voor bij voldoende inschrijvingen, de inschrijftermijn vervroegd te sluiten en bij onvoldoende i
nschrijvingen de betreffende rubriek samen te voegen of te doen vervallen waarvan tijdig de inschrijver meldi
ng zal worden gedaan.

4. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid tot controle op het gebruiken  van ongeoorloofde mid
delen en medicijnen.

5. De deelnemers dienen een geldige startpas en paardenpaspoort met chipidentificatienummer op verzoek t
e kunnen tonen.

6. Deelnemers dienen tenminste vijf minuten voor de starttijd bij de dressuurring of de springring aanwezig t
e zijn. Het niet op tijd aanwezig zijn kan uitsluiting tot gevolg hebben.

7. De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen appèl mogelijk. Ook heeft zij de bevoegd
heid prijzen in te houden. E.a. in overleg met de Federatievertegenwoordiger.

8. De organisatie zorgt voor (dier)geneeskundige hulp alsmede voor een hoefsmid op het terrein. Bij gebruik
hiervan zijn de kosten voor rekening van de betrokken deelnemers.

9. In alle gevallen waarin de bepalingen en het reglement niet voorzien beslist het bestuur, in overleg met de
Federatie-vertegenwoordiger.

10. Inschrijfgeld dient vooraf overgemaakt te worden op: NL 33 RABO 034.99.40.347 t.n.v. C.H. Oosterwolde
, o.v.v. verenigingsnaam en informatie desbetreffende combinatie. Bij betaling op wedstrijddag wordt een op
slag van 2 euro per combinatie worden berekend. Bij niet nakomen van betaling vooraf of op de wedstrijdda
g, ontvangt de ruiter/amazone een factuur met daarop het verschuldigde inschrijfgeld en 5 euro opslag per c
ombinatie.

11. Inschrijving verplicht tot betaling. Het inschrijfgeld vervalt in alle gevallen aan de organisatie (na de sluitin
gsdatum) conform het Algemeen Wedstrijdreglement. 

12. Bij dressuur is de ex-aequoregeling zoals opgenomen in het Algemeen/Discipline Wedstrijdreglement va
n toepassing. 

13. Bij onvoldoende deelname per rubriek, heeft de organisatie het recht om de desbetreffende rubriek same
n te voegen met een hogere of lagere klasse, zoals vermeld volgens de handicapregeling uit het Algemeen/D
iscipline Wedstrijdreglement. Bij onvoldoende deelname tijdens de handicapregeling, kan de organisatie over
wegen de desbetreffende rubriek te laten vervallen.
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