Black Horses Cup – Sliedrecht
31 augustus – 1 september 2018
Wedstrijd:

Black Horses Cup
Stoeterij Black Horses
Kweldamweg 8
3364 BC Sliedrecht

Wedstrijddatum:

31 augustus – 1 september 2018

Outdoor
Categorie:

Springen Paarden
2

Afmeting wedstrijdring:
Afmeting losrijring:

Outdoor 120 m x 60 m (gras)
Outdoor 80 m x 40 m (all weather bodem)

Sportmanagement:
Yvonne van Bergen
Telefoon:
0622 927895
E-Mail :
info@Yvonnevanbergen.nl
website: www. blackhorsescup.nl
____________________________________________________________________________________________

Inschrijven vanaf 2 juli t/m 13 augustus 2018, via www.concours.nl/wedstrijden/index/view/id/1167.
Wanneer de rubrieken eerder vol zijn, zal er een vroegtijdige sluiting van de inschrijvingen zijn.
____________________________________________________________________________________________
INSCHRIJFGELD:
contant betalen op wedstrijddag
INSCHRIJVINGEN:
 NN paarden en onvolledige inschrijvingen worden niet geaccepteerd.
 HC Starten niet toegestaan.
 Paard mag 1x per dag starten (flexibel springen niet toegestaan)
4-, 5- en 6 jarige springpaarden:
Drie generaties afstamming
Fokker
Eigenaar

overige rubrieken:
Rubriek nummer
Klasse
Vader
Vader vd Moeder
Eigenaar
IVM de nieuwe privacywet kunnen wij geen combinatienummers meer opzoeken bij de KNHS.
U dient dus in te schrijven met een correct combinatienummer of er voor te zorgen dat het nummer aanwezig
is voor aanvang van een rubriek.( let ook op geen 000000AB bijv.)
Indien het correcte combinatie nummer niet tijdig is doorgegeven, zullen de uitslagen zonder combinatie
nummers naar de KNHS worden verstuurd, achteraf combinatie nummer doorgeven is niet mogelijk.
AFMELDINGEN:
Afmeldingen (middels mail naar: info@yvonnevanbergen.nl) graag z.s.m. doorgeven in ieder geval vóór vrijdag 24
augustus 2018, na deze datum blijft het inschrijfgeld te verschuldigd conform art. 43 van het Wedstrijdreglement.
WIJZIGINGEN:
Wijzigingen kunnen, per mail:info@yvonnevanbergen.nl, worden doorgegeven vóór: woensdag 29 augustus 2018
(tijdens de wedstrijd is het niet meer mogelijk om te wijzigen).
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ALGEMENE & BIJZONDERE BEPALINGEN:




















Er zal worden gereden met toestemming en onder auspiciën van de KNHS. In alle gevallen waarin de
reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger eventueel in overleg met de
organisatie.
De wedstrijden worden verreden onder reglementen van de KNHS.
Men dient rekening te houden met controle op ongeoorloofde medicijnen en middelen en chipcontrole.
Deelnemers moeten in bezit zijn van geldige startbewijzen en paardenpaspoort welke op verzoek moeten
kunnen worden getoond.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om in overleg met de KNHS afgevaardigde inschrijvingen te
weigeren en/of het aantal paarden te limiteren indien noodzakelijk.
Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer de rubrieken eerder vol zijn
dan de sluiting datum, zal er een vroegtijdige sluiting zijn.
Deze wedstrijd is opengesteld voor buitenlandse deelnemers (zie art.6 van het algemene reglement van
de KNHS).
Na 24 augustus 2018 blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd conform art. 43 van het
wedstrijdreglement.
De startlijsten en aanvangstijden van de wedstrijd worden gepubliceerd op www.blackhorses.nl
Er zal uitsluitend op volgorde van de startlijst gestart worden, behalve met toestemming van de
organisatie kan hiervan afgeweken worden.
Eenieder neemt deel en is aanwezig voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade en/of ongevallen overkomen aan deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden en/of
materiaal.
Prijsuitreiking te paard, bij het niet deelnemen aan de betreffende prijsuitreiking vervalt de prijs. De beste
6 combinaties komen binnen voor de prijsuitreiking, behoudens uitzonderingen door het bestuur te
maken, welke tijdig bekend gemaakt zullen worden.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de concours gevende organisatie, met
inachtneming van het gestelde onder punt 1.
De organisatie heeft het recht om de foto’s en video’s van deelnemers en paarden die gemaakt zijn
tijdens Black Horse Cup te Sliedrecht, te gebruiken voor promotionele doeleinden.
In het kader van de AVG Privacywet zullen de persoonsgegevens van de deelnemers uitsluitend gebruikt
worden voor mailingen die betrekking hebben op Black Horse Cup – Sliedrecht.
Door het inschrijven voor dit concours hippique accepteert de deelnemer de hierboven omschreven
voorwaarden en het programma als zodanig.

*******************
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VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018
Rubriek 1:

4 jarige springpaarden (geboren in 2014)
maximaal 3 paarden per ruiter / amazone. (maximaal 50 combinaties)

Aanvang:
Wedstrijd:

09.00 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Tabel A 1m00 – 1m10, niet op tijd met een vastgestelde toegestane tijd.
Beoordeling: wijze van springen en gaan tussen de hindernissen.
KNHS Art. 281.b
€ 125,- € 110,- € 95,- € 80,- € 65,- € 50,- Volgprijzen € 35,€ 20,00 per combinatie

Prijzen :
Inschrijfgeld:

Rubriek 2:

5 jarige springpaarden (geboren in 2013)
maximaal 3 paarden per ruiter / amazone. (maximaal 50 combinaties)

Aanvang:
Wedstrijd:
Prijzen :
Inschrijfgeld:

11.15 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Tabel A met barrage 1.20m - KNHS Art238.2.b
€ 135,- € 120,- € 105,- € 90,- € 75,- € 60,- Volgprijzen € 40,€ 20,00 per combinatie

Rubriek 3:

6 jarige springpaarden (geboren in 2012)
maximaal 3 paarden per ruiter / amazone. (maximaal 50 combinaties)

Aanvang:
Wedstrijd:
Prijzen :
Inschrijfgeld:

14.00 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Tabel A met barrage 1.30m - KNHS Art238.2.b
€ 145,- € 130,- € 115,- € 100,- € 85,- € 70,- Volgprijzen € 45,€ 20,00 per combinatie

Rubriek 4:

Klasse L – Tabel A met Barrage 1m10
Maximaal 2 paarden per ruiter / amazone. (maximaal 60 combinaties)

Aanvang:
Wedstrijd:
Prijzen :
Inschrijfgeld:

16.45 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Tabel A met barrage 1.20m - KNHS Art238.2.b
€ 125,- € 110,- € 95,- € 80,- € 65,- € 50,- Volgprijzen € 35,€ 20,00 per combinatie

************
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ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018
Rubriek 5:

Klasse B – Tabel A met Barrage 1m00
Maximaal 2 paarden per ruiter / amazone. (maximaal 50 combinaties)

Aanvang:
Wedstrijd:
Prijzen :
Inschrijfgeld:

09.00 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Tabel A met barrage op stijl 1.00m - KNHS Art. 280.5.a
€ 100,- € 85,- € 70,- € 55,- € 40,- € 25,- Volgprijzen € 20,€ 15,00 per combinatie

Rubriek 6:

Klasse M – Tabel A met Barrage 1m20
Maximaal 2 paarden per ruiter / amazone. (maximaal 60 combinaties)

Aanvang:
Wedstrijd:
Prijzen :
Inschrijfgeld:

11.45 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Tabel A met barrage 1.20m - KNHS Art238.2.b
€ 150,- € 130,- € 110,- € 90,- € 70,- € 50,- Volgprijzen € 40,€ 20,00 per combinatie

Rubriek 7:

Klasse Z – Tabel A met Barrage 1m30
Maximaal 2 paarden per ruiter / amazone. (maximaal 60 combinaties)

Aanvang:
Wedstrijd:
Prijzen :
Inschrijfgeld:

14.45 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Tabel A met barrage 1.30m - KNHS Art238.2.b
€ 175,- € 155,- € 135,- € 105,- € 85,- € 65,- Volgprijzen € 45,€ 20,00 per combinatie

Rubriek 8:

Klasse ZZ – Tabel A met Barrage 1m35
Maximaal 2 paarden per ruiter / amazone. (maximaal 40 combinaties)

Aanvang:
Wedstrijd:
Prijzen :
Inschrijfgeld:

16.45 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Tabel A met barrage 1.35m - KNHS Art238.2.b
€ 200,- € 180,- € 160,- € 140,- € 120,- € 100,- Volgprijzen € 50,€ 20,00 per combinatie

Rubriek 9:

Grote Prijs Black Horses Cup - Tabel A met Barrage 1m40
Maximaal 2 paarden per ruiter / amazone. (maximaal 40 combinaties)

Aanvang:
Wedstrijd:
Prijzen :
Inschrijfgeld:

18.45 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Tabel A met barrage 1.40m - KNHS Art238.2.b
€ 800,- € 650,- € 500,- € 350,- € 200,- € 150,- Volgprijzen € 75,€ 25,00 per combinatie
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