THE MATCH 2019
Rubriek:

Rijstijl - Talentscouting

Klasse:

Paarden:
Pony’s D/E:

Inschrijving:

Open inschrijving middels motivatiebrief, pasfoto en filmpje met springopnames.
De brief dient informatie te geven over de ruiter, motivatie om in te schrijven, het
paard, het niveau, behaalde successen, ervaring, ambitie in de springsport en de
doelstelling /wensen daarbij voor de toekomst. (Denk aan vragen als: Wie is je grote
voorbeeld? Wat is je toekomstdroom?)
De inschrijving sluit zaterdag 14 september.

Startgeld:

€ 20,=

Jury:

Hendrik-Jan Schuttert, Angelique Hoorn, Lennard de Boer

Doelstelling:

Deze rubriek heeft als doelstelling talent te scouten. De drie prijswinnaars maken in
het vervolg van hun privélessen of stage kans op een aanbod als stalruiter bij één van
de drie juryleden. De besluitvorming hierover vindt plaats door de jury.

Prijs:

1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:

L en hoger
Z en hoger

10 privélessen of stageplaats bij één van de 3 juryleden en een deken
5 privélessen of stageplaats bij één van de overige 2 juryleden
2 privélessen of stageplaats bij het laatste jurylid

Tijdens de prijsuitreiking komen de drie beste ruiters met paard in de piste. Tijdens de
huldiging kiest elke winnaar, op volgorde van klassering het jurylid van wie hij of zij
privéles wil hebben of bij wie hij of zij stage wil lopen. De juryleden kunnen zichzelf
daarbij promoten.
Deelnemers:

Maximaal 10. Bij meer inschrijvingen vindt selectie van de deelnemers plaats op basis
van hun motivatiebrief en filmpje. Deze selectie wordt uitgevoerd door de 3 juryleden.

Spelregels:

Ieder deelnemer rijdt het parcours tweemaal achter elkaar. Eerst wordt de deelnemer
voorgesteld aan het publiek op basis van zijn of haar motivatiebrief. Daarna start de
deelnemer het parcours. Direct aansluitend wordt het rijden beoordeeld met een cijfer
van elk jurylid en vervolgens door de jury publiekelijk met de ruiter geëvalueerd.
In het 2e rondje wordt de trainbaarheid beoordeeld. De deelnemer krijgt hierbij
voorafgaand specifieke aanwijzingen en een opdracht. Ook dit rondje wordt met een
cijfer van elk jurylid beoordeeld, maar nu alleen kort onderbouwd. De eindscore wordt
bepaald door de optelling van eenmaal het eerste cijfer en tweemaal het tweede cijfer.

Aanmelden:

Inschrijvingen met motivatiebrief, foto en (link naar) een filmpje met springopnames
worden alleen geaccepteerd per email (niet via social media).
Het te gebruiken adres voor aanmelding is jb@csisalland.nl
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