Reglement Teamwedstrijd springen om de Ben Gilbers Bokaal 2020
De teamwedstrijd bestaat uit het afleggen van een springparcours door 3 combinaties
waarvan alle resultaten voor de einduitslag worden meegeteld.
Algemeen:
1. Alle door de vereniging in te zetten combinaties dienen tot deze vereniging te
behoren;
2. Per vereniging mogen combinaties (pony’s categorieën C/D/E) ingezet worden die
startgerechtigd zijn in tenminste de klasse B springen en ten hoogste Z springen;
3. Iedere ruiter mag slechts met één pony starten;
4. De combinaties moeten in het bezit zijn van een startpas;
5. Een pony mag slechts door één ruiter/amazone worden gestart;
6. Iedere deelnemende combinatie dient startgerechtigd te zijn in de klasse waarin
wordt deelgenomen en moet worden aangegeven bij de opgave.
7. Een combinatie moet tijdens de wedstrijd starten in de klasse die ze na 1
augustus rijden;
8. Een team moet uit 3 ruiters bestaan. Verenigingen mogen maximaal 3
reservecombinaties opgeven;
9. Uitsluitend de opgegeven 3 reservecombinaties mogen worden ingezet, uiterlijk
zaterdag 19 september doorgegeven.
10. De winnende vereniging van het voorgaande jaar plaatst zich direct op de startlijst
van het volgende jaar.
Extra info/reglementen Ben Gilbers Bokaal 2020:
 De Ben Gilbers Bokaal wordt verreden onder de auspiciën van de KNHS. De
geldende wedstrijdreglementen zijn hierop van toepassing;
 Combinaties kunnen gecheckt worden bij de KNHS voor hun startgerechtigdheid;
 De wedstrijd komt niet in aanmerking voor winst/verliespuntenregistratie.
 Alle 3 de ruiters moeten rijden en de tijden worden geregistreerd.
 De score van de 3 ruiters worden bij elkaar opgeteld, strafpunten conform
standaard springwedstrijd.
 Het team met de minste strafpunten is de winnaar.
 Bij gelijke stand gaan de beste/snelste ruiters de barrage rijden. Hiervoor is de
geregistreerde tijd van belang.
 Er worden per ruiter 3 toegangskaarten toegewezen, 1 voor de deelnemer en 2
voor de begeleiding (ouders)
Ben Gilbers Bokaal 2020 op zondag 20 september:
Geen inschrijfgeld
12 verenigingen met elk 3 combinaties die reeds zijn aangeschreven
Prijzengeld van € 1.000,- voor de winnende vereniging
Voor meer informatie:
Achterhoeks Hippisch Festijn
Judith Groters & Bernadette van Beerschoten
06-13492445
achterhoekshippischfestijn@hotmail.com

