Vraagprogramma
(goedgekeurd KNHS W046482)

Wedstrijd Locatie:

Nationaal Indoor Salland
Manege Bartels
Boetelerveldweg 7
8106 RC Mariënheem

Postadres:

Nationaal Indoor Salland
Stichting NIS Salland
Postbus 93
8100 AB Raalte

Wedstrijddatum:

1 – 5 oktober 2019

Indoor
Categorie:

Springen Paarden
2

Afmeting wedstrijdring:
Afmeting losrijring:

Indoor 30m x 70m
Indoor 20m x 40m (2x)

Organisatie (nr. vereniging):
Wedstrijdsecretariaat:
Telefoon:
E-Mail :

Stichting CSI Salland (887087) regio: Overijssel
Annick Borgonje & Cynthia Krosman
06 141 363 95
info@nisalland.nl

Email adres algemeen:
info@nisalland.nl
Website:
www.nisalland.nl
_____________________________________________________________________________________________

Inschrijven vanaf 1 september tot en met 23 september 2019 via info@nisalland.nl
wanneer de rubrieken vol zijn, zullen de inschrijvingen vroegtijdig worden gesloten. Er wordt gewerkt
met een wachtlijst.
_____________________________________________________________________________________________
Inschrijfgeld:
De facturen van het inschrijfgeld worden na 23 september verstuurd. Het inschrijfgeld dient vooraf en vóór 30
september 2019 te worden voldaan.
Inschrijvingen:
NN paarden en onvolledige inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Bij opgave ook vermelden of
ruiter/amazone finale wil starten. Finale is voor winstpunten.
Afmeldingen:
Afmeldingen (middels e-mail naar: info@nisalland.nl) graag z.s.m. doorgeven in ieder geval uiterlijk 27 september
2019, na deze datum blijft het inschrijfgeld te verschuldigd conform art. 43 van het Wedstrijdreglement.
Wijzigingen:
Wijzigingen kunnen, per e-mail: info@nisalland.nl, worden doorgegeven vóór: maandag 30 september 2019
(tijdens de wedstrijd is het niet meer mogelijk om te wijzigen)
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Stalling:
Er zijn een beperkt aantal stallen aanwezig. Stallen kunnen gereserveerd worden voor het evenement. De kosten
hiervan zijn € 25,- per box/per dag. (inclusief eerste strooisel).

Algemene en 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 / verhogen indien noodzakelijk.
Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Deze wedstrijd is opengesteld voor buitenlandse deelnemers (zie art.6 van het algemene reglement van
de KNHS).
Vanaf 27 september 2019 blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd conform art. 43 van het
wedstrijdreglement.
De startlijsten en aanvangstijden van de wedstrijd worden gepubliceerd op www.nisalland.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 CSI en NIS Salland, 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 Nationaal Indoor Salland.
Door het inschrijven voor dit concours hippique accepteert de deelnemer de hierboven omschreven
voorwaarden en het programma als zodanig.

*******************
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DINSDAG 1 OKTOBER 2019
Rubriek 1 t/m 5: Klasse L t/m ZZ en 1.40m
Aanvang:
09.00 uur tot 19:30 uur (tijden onder voorbehoud),
Wedstrijd:
Twee Fasen Special KNHS Art. 274.5.f
Klasse:
L t/m ZZ en 1.40m
Aantal paarden: 4 paarden per deelnemer per klasse
Flexibel springen en HC starts toegestaan
Inschrijfgeld: Klasse L t/m 1.40m
€ 12,50
Prijzen :
Klasse L t/m 1.40m
€ 30,- € 25,- € 20,- € 17,50 € 15,- € 12,50 volgprijzen € 10,-

*********
WOENSDAG 2 OKTOBER 2019
Rubriek 6:
Klasse B
Aanvang:
16.00 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Wedstrijd:
Tabel A direct op stijl 1.00m – KNHS Art. 280.5.a
Aantal paarden: 4 paarden per deelnemer
Geen HC starts toegestaan, wel flexibel springen met klasse L
Prijzen :
€ 30,- € 25,- € 20,- € 17,50 € 15,- € 12,50 Volgprijzen € 10,Inschrijfgeld: € 10,00 per combinatie.
Rubriek 7:
Aanvang:
Wedstrijd:

Klasse L
19.00 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Twee Fasen Special 1.10m - KNHS Art. 274.5.f
Aantal paarden: 4 paarden per deelnemer
Geen HC starts toegestaan, wel flexibel springen met klasse B
Prijzen :
€ 40,- € 35,- € 30,- € 25,- € 20,- € 15,- Volgprijzen € 10,Inschrijfgeld: € 12,50 per combinatie.

*********
DONDERDAG 3 OKTOBER 2019
Rubriek 8:
Klasse M
Aanvang:
16.00 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Wedstrijd:
Twee Fasen Special 1.20m - KNHS Art. 274.5.f
Aantal paarden: 4 paarden per deelnemer
Geen HC starts toegestaan, wel flexibel springen met klasse Z
Prijzen :
€ 50,- € 40,- € 30,- € 25,- € 20,- € 15,- Volgprijzen € 10,Inschrijfgeld: € 15,00 per combinatie.
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Rubriek 9:
Klasse Z
Aanvang:
18.30 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Wedstrijd:
Twee Fasen Special 1.30m - KNHS Art. 274.5.f
Aantal paarden: 4 paarden per deelnemer
Geen HC starts toegestaan, wel flexibel springen met klasse M en klasse ZZ
Prijzen :
€ 60,- € 50,- € 40,- € 30,- € 25,- € 20,- € 15,- Volgprijzen € 10,Inschrijfgeld: € 17,50 per combinatie.
Rubriek 10:
Klasse ZZ
Aanvang:
20.30 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Wedstrijd:
Twee Fasen Special 1.35m - KNHS Art. 274.5.f
Aantal paarden: 4 paarden per deelnemer
Geen HC starts toegestaan, wel flexibel springen met klasse Z
Prijzen :
€ 60,- € 50,- € 40,- € 30,- € 25,- € 20,- € 15,- Volgprijzen € 10,Inschrijfgeld: € 17,50 per combinatie.

*********
VRIJDAG 4 OKTOBER 2019
Oefenspringen
Inschrijfgeld per combinatie: € 10,Correct gekleed, geen officieel wedstrijd tenue. Cap verplicht.
Vanaf ca. 09.00 uur oefenspringen. Definitieve tijden zullen gepubliceerd worden n.a.v. het aantal starts.
09.00 uur - Oefenspringen 0m90
10.30 uur – Oefenspringen 1m00

Rubriek 11:
Klasse B - finale
Aanvang:
12.00 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Wedstrijd:
Tabel A met barrage stijl 1.00m – KNHS Art. 280.5.a
Aantal paarden: 2 paarden per deelnemer
Prijzen :
€ 75,- €60,- € 50,- € 40,- € 30,- € 20,- Volgprijzen € 10,Inschrijfgeld: € 10,00 per combinatie.
Inschrijving:
 Combinatie (paard & ruiter/amazone) die finale wil rijden moet dit vooraf bij opgave van rubriek 6 dit extra
aangeven.
 Combinatie (paard & ruiter/amazone) dient gestart te zijn in rubriek 6 .
 Maximaal aantal combinaties ca. 40. Bij een te groot aantal inschrijvingen wordt deelname beperkt tot 1
paard per ruiter/amazone en zo nodig is de klassering van rubriek 6 doorslaggevend.
 Finale is officiële KNHS-wedstrijd voor winstpunten
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Rubriek 12:
Aanvang:
Wedstrijd:

Klasse L - finale
14.30 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Tabel A met Barrage 1.10m - KNHS Art. 238.2.b
Aantal paarden: 2 paarden per deelnemer
Prijzen :
€ 100,- € 85,- € 70,- € 55,- € 40,- € 25,- € 15,- Volgprijzen € 10,Inschrijfgeld: € 12,50 per combinatie.
Inschrijving:
 Combinatie (paard & ruiter/amazone) die finale wil rijden moet dit vooraf bij opgave van rubriek 1 of 7 dit
extra aangeven.
 Combinatie (paard & ruiter/amazone) dient gestart te zijn in rubriek 1 of 7.
 Maximaal aantal combinaties ca. 55. Bij een te groot aantal inschrijvingen wordt deelname beperkt tot 1
paard per ruiter/amazone en zo nodig is de klassering van rubriek 1 en 7 doorslaggevend.
 Finale is officiële KNHS-wedstrijd voor winstpunten

Rubriek 13:
Klasse M - finale
Aanvang:
17.00 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Wedstrijd:
Tabel A met Barrage 1.20m - KNHS Art. 238.2.b
Aantal paarden: 2 paarden per deelnemer
Prijzen :
€ 150,- € 125,- € 100,- € 80,- € 60,- € 40,- €30,- € 20,- Volgprijzen € 15,Inschrijfgeld: € 15,00 per combinatie.
Inschrijving:
 Combinatie (paard & ruiter/amazone) die finale wil rijden moet dit vooraf bij opgave van rubriek 2 of 8 dit
extra aangeven.
 Combinatie (paard & ruiter/amazone) dient gestart te zijn in rubriek 2 of 8.
 Maximaal aantal combinaties ca. 55. Bij een te groot aantal inschrijvingen wordt deelname beperkt tot 1
paard per ruiter/amazone en zo nodig is de klassering van rubriek 2 en 8 doorslaggevend.
 Finale is officiële KNHS-wedstrijd voor winstpunten

Aanvang:
Opgave:

The Match
18.45 uur parcours verkennen, 19.00 start parcours (aanvangstijd onder voorbehoud)
zie voor meer informatie de website www.nisalland.nl en volg de berichten op Facebook.
Opgeven via jb@csisalland.nl
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Rubriek 14:
Aanvang:
Wedstrijd:

Finale van NI Salland 2019
20.30 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Tabel A met Barrage 1.30m - KNHS Art. 238.2.b
Aantal paarden: 2 paarden per deelnemer
Prijzen :
€ 300,- € 200,- € 150,- € 100,- € 75,- € 50,- €40,- € 30,- Volgprijzen € 20,Inschrijfgeld: € 20,00 per combinatie.
Inschrijving:
 Combinatie (paard & ruiter/amazone) die finale wil rijden moet dit vooraf bij opgave van rubriek 3,4,9 of 10
dit extra aangeven.
 Combinatie (paard & ruiter/amazone) dient gestart te zijn in rubriek 3,4,9 of 10.
 Maximaal aantal combinaties ca. 55. Bij een te groot aantal inschrijvingen wordt deelname beperkt tot 1
paard per ruiter/amazone en zo nodig is de klassering van rubriek 3,4,9 of 10 doorslaggevend.
 Finale is officiële KNHS-wedstrijd voor winstpunten

*********
ZATERDAG 5 OKTOBER 2019
Verenigingsspringen pony’s
Aanvang:
Wedstrijd:
Aantal deelnemers:

Hoogte:

Prijzen :
Inschrijfgeld:

09.00 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
Team springen pony’s
min 3 max 4 deelnemers per team, categorie C-D-E
Deelname is beperkt tot 12 teams
alleen 90cm, combinaties dienen in bezit te zijn van een geldige startpas en start
gerechtigd te zijn bij KNHS-wedstrijden op 90cm. ( Cat C minimaal klasse M, Cat D
minimaal klasse L, Cat E minimaal klasse B)
1e prijs € 250,-, 2e prijs € 150,-, 3e prijs € 50,- per team deze prijs kom ten goede aan de
vereniging. Voor de individuele ruiters van de winnende teams zijn er persoonlijke prijzen.
€ 10,00 per combinatie, via info@nisalland.nl
Meer informatie op de website www.nisalland.nl en volg de berichten op Facebook

Roelofsen Horsetrucks Winter Classics RWC klasse 1.35m / 1.40m/ 1.45m
Aanvang:
Wedstrijd:
Opgave:

13.00 uur (aanvangstijd onder voorbehoud)
meer informatie op de website www.nisalland.nl
Annemijn Gaalman, e-mail winterclassics@eventanations.com

************
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