TEAMWEDSTRIJD DRESSUUR
13 en 14 november 2021
PSV WeesperVechtRuiters organiseert voor de leden van de regio Utrecht een TEAMWEDSTRIJD voor paarden en
pony’s. Deze teamwedstrijd wordt ondersteund door de Regio Utrecht.
Klasse B t/m ZZL, paarden en pony’s.

Locatie: Manege Bleijenberg, ’s Gravelandseweg 3 te Weesp.
13/11: Pa/Po Z1 t/m ZZL: ca 16.30 - 20.30 u.
14/11: Pa/Po B t/m M2 : ca 09.00 - 17.00 u.
Stel je eigen TEAM samen en strijd mee voor extra geldprijzen.
- 4 of minimaal 3 ruiters/amazones vormen samen 1 team.
- Leden van een team moeten lid zijn van een vereniging die onder de Regio Utrecht valt.
- Alle niveaus (B t/m ZZL) en samenstellingen mogelijk. ( Een team kan dus bestaan uit paarden en pony’s en
rijdend in verschillende klassen.)
- Er kunnen 2 proeven gereden worden.
- Zowel 1e proef als 2e proef tellen voor het teamresultaat.
- Beste 6 proeven bepalen teamresultaat.
- Er kunnen maximaal 16 teams meedoen.
- Proeven tellen mee voor reguliere puntenregistratie met reguliere prijsuitreiking.
- Voor de Teamwedstrijd wordt een 1e, 2e en 3e prijs uitgereikt. Bij meer dan 12 teams wordt de 1 op 4 regel
gehanteerd.
Prijzengeld Teamwedstrijd:
1e prijs: € 150,00
2e prijs: € 100,00
3e prijs: € 75,00
4e prijs : € 50,00
Opgave Teamnaam en Teamleden: uiterlijk 07-11-2021( eventuele wijzigingen teamleden uiterlijk 12-11-2021).
Dit is tevens een reguliere KNHS wedstrijd waarvoor opmaak van het klassement en de prijzen conform zijn aan het
vraagprogramma. Er kan dus ook individueel ingeschreven worden.
Voor de leden van de Regio Utrecht in de klasse B t/m ZZL geldt deze wedstrijd (1e proef) tevens als
selectiewedstrijd voor het Regiokampioenschap.
Prijsuitreiking van de reguliere wedstrijd vindt plaats aansluitend na elke klasse/rubriek.
Prijsuitreiking van de winnende teams vindt plaats aan het einde van het wedstrijdweekend.
Opgeven via: Mijn KNHS
Opgave teams en info: weespervechtruiters@hotmail.com
Actuele informatie en startlijsten worden geplaatst op www.startlijsten.nl
Tel. WVR: 06-30245488

