Hippisch Centrum Nootdorp
Reglement Oefencross 2019 (= oefenen in wedstrijdverband)
Algemeen
Twee rubrieken:

ochtend:
middag:

hoog: ± 80 cm
laag: ± 60 cm

Iedereen mag het parcours 2x rijden. Er wordt gereden op gras en zand.
Het is niet toegestaan om 1 paard meer dan 2x het parcours te laten lopen.
Deze wedstrijd komt niet voor winstpunten in aanmerking. Startkaart en/of lidmaatschap van
de KNHS of FNRS is niet verplicht. Spring- en cross ervaring wordt zeer aangeraden.
Paarden en pony’s dienen een geldig paspoort met een correct inentingsverleden te hebben.
Inschrijfgeld
1 parcours: €12,50 per combinatie.
2 parcoursen: €20,- per combinatie.
Betaling dient vooraf te geschieden
Inschrijving is pas definitief na betaling.
Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden op:
Iban: NL61ABNA0463007913
T.n.v.: Stichting Vrienden van HCN, te Leidschendam
O.v.v.: oefencross + naam ruiter.
Twee ruiters die met 1 paard de cross willen rijden betalen ieder €12,50.
Afmelden kan tot 28 augustus kosteloos. Combinaties die op 28 augustus ingeschreven staan,
en niet starten, blijven hun inschrijfgeld verschuldigd.
Prijzen
Gebruiksvoorwerpen, bekers en linten.
Kleding
Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm, bodyprotector en laarzen
(of chaps met correcte schoenen) is verplicht.
Belangrijke regels in de cross
Een ruiter die langzamer is dan een achtervolger, moet aan de kant.
De snelste krijgt altijd voorrang.
Vlak achter elkaar aan rijden is niet toegestaan.
Een val betekent uitsluiting: de combinatie dient het parcours te verlaten.
Eigen risico
De wedstrijdgevende organisatie, noch ieder andere betrokkene bij de wedstrijd kan op
enigerlei wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld omtrent schade in welke
vorm dan ook aan personen en/of materiaal. Zowel deelnemers als bezoekers nemen deel
en/of zijn aanwezig op eigen risico.
! vervolg op pagina 2 !

Puntenberekening
Er worden punten verdiend door het springen van de hindernissen.
Een hindernis is 10 of 20 punten waard.
Een weigering levert strafpunten op.
1e weigering op een hindernis: 5 strafpunten
2e weigering op een hindernis: 10 strafpunten
3e weigering op een hindernis: uitsluiting
4 weigeringen in totaal: uitsluiting
Na uitsluiting door weigeringen is het mogelijk om het parcours te vervolgen.
Elke hindernis mag maximaal 3x aangereden worden, daarna ga je door naar de volgende
hindernis. De hindernisjury kan beslissen dat je het parcours dient te verlaten.
Val ruiter: uitsluiting
Val paard/pony: uitsluiting
Na uitsluiting door val ruiter en/of paard/pony dient de combinatie het parcours te verlaten.
Overschrijding ideale tijd: 0,4 strafpunten per sec.
Sneller rijden dan 5 seconden onder de tijd: 0,4 strafpunten per sec.
In stap of draf de finish passeren om de ideale tijd te halen, wordt bestraft met 5 strafpunten.
Uitslagberekening
Als je de oefencross twee keer rijdt, tellen beide rondjes mee voor het resultaat.
Gesprongen punten worden opgeteld.
Hier gaan de strafpunten (door weigeringen of tijd) van af.
De combinatie met de meeste punten is winnaar.
Bij een gelijk aantal punten, wint diegene die de ideale tijd het dichtst benadert.
Uitsluiting in de oefencross betekent dat je geen punten verzamelt.
Een voorbeeld van puntenberekening:
Een ruiter rijdt aan op een hindernis, het paard weigert (-5),
de ruiter rijdt opnieuw aan en het paard weigert weer (-10),
de ruiter rijdt opnieuw aan en het paard springt (+10)
De ruiter krijgt 10 punten voor de goede sprong en 15 strafpunten voor de 2 weigeringen.
Deze hindernis levert 5 strafpunten punten op.
Springt dezelfde ruiter de volgende sprong na 1 weigering, dan levert die hindernis 5 punten
op (10 voor de goede sprong en -5 voor de weigering).

Wanneer dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

