NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP REINING 2021

Wedstrijdreglement (vraagprogramma)

GRATHEM

21 augustus 2021
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Algemene informatie

1.1 Type evenement
Open Nederlands Kampioenschap Reining 2021
1.2 Wedstrijd
Naam: DRHA Reining Fever 2021
1.3 Datum
Datum: 21 augustus 2021
1.4 Locatie
Reining Center Meertenhof
Baexemerweg 40
Grathem
1.5 Organisatie
Dutch Reining Horse Association
Händelstraat 65
3335 WB Zwijndrecht
Telefoon/mobiel +31 610966681
e-mail: info@drha.nl
1.6
Wedstrijdleiding
Shirley van de Watering
Händelstraat 65
3335 WB Zwijndrecht
Telefoon/mobiel +31 610966681
e-mail : arjan.shirley@ziggo.nl
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Officials

2.1 Jury
- Dhr. Rick LeMay (voorzitter)
- Mevr. May Britt LeMay
- Mevr. Tanja Herrmann

2.2 KNHS vertegenwoordiger
- P.M. Wiersinga
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Te verrijden kampioenschappen

3.1
I.
II.
III.
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Uitgeschreven klassen en bijbehorende proeven
Junioren (14 – 18)
Young Riders (16-21)
Senioren

pattern 10
pattern 10
pattern 12

Voorwaarden voor deelname

4.1
Toegelaten deelnemers
Deelnemers moeten in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit en een geldig KNHS
(dag)lidmaatschap.
4.2 Toegelaten paarden
Paarden van 7 jaar of ouder met geldig paspoort en gevaccineerd volgens het KNHS Algemeen
Wedstrijdreglement 2021.
4.3 Toegelaten combinaties
Toegelaten deelnemers en paarden die als combinatie in het bezit zijn van een geldige KNHS
(dag)Startpas.
4.4 Aantal paarden per deelnemer
Maximaal drie.
4.5 Klassen per paard
Een paard kan op 21 augustus 2021 naast het NK in maximaal 1 andere klasse worden ingeschreven.
4.6 Opname in eindklassement
Een deelnemer kan slechts met één paard in het klassement van het NK worden opgenomen. Indien
een deelnemer met meerdere paarden in de einduitslag van de wedstrijd is opgenomen, dan wordt die
deelnemer alleen met het hoogstgeplaatste paard in het klassement van het NK opgenomen.

4.7 Reglement
Het NK Reining zal georganiseerd en verreden worden op basis van onderstaande vastgestelde en
goedgekeurde reglementen
I.
KNHS Algemeen Wedstrijdreglement 2021
II.
Nationaal dopingreglement ISR versie 15 september 2015
III.
Reglement ongeoorloofde middelen voor het paard (1 april 2011)
Wanneer bovenstaande reglementen en/of dit wedstrijdreglement niet voorzien, zijn de volgende
reglementen van toepassing:
I.
FEI General Regulations 2019
II.
FEI Reining Rules 2019
III.
FEI Veterinary Regulations 2019
Eventuele lacunes en/of tegenstrijdigheden zullen tijdens het evenement door de KNHS
vertegenwoordiger in overleg met de aanwezige officials opgelost worden.

4.8 Ex aequo
In het geval van ex aequo klasseringen van de nummers 1, 2 of 3 zal het medailleklassement worden
bepaald door een Run Off. Indien na de Run Off nog steeds sprake is van gelijke score dan is de jury
uitslag van de voorzitter van de jury doorslaggevend.

5

Prijzen en inschrijfgeld

5.1 Prijzen
Prijzen in natura: Eremedailles, sjerpen, dekens en overige prijzen
5.2 Inschrijfgeld NK
Het inschrijfgeld bestaat uit:
 *secretariaatskosten € 22,50 (€ 30 voor niet leden DRHA)
 *videofee € 15,00



*dopingfee € 10,00
wedstrijdkosten: Junioren/Young Riders € 50,= ; Senioren € 75,=

*Indien een deelnemer ook deelneemt aan andere klassen tijdens de DRHA Reining Fever worden
deze kosten slechts 1 maal in rekening gebracht.
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Inschrijvingen

6.1 Inschrijven
Online inschrijving via de website www.showmanager.info uiterlijk 5 augustus 2021.
De organisatie heeft het recht om bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers de
inschrijftermijn vervroegd te sluiten of bij onvoldoende inschrijvingen de betreffende klasse te doen
vervallen. Hiervan zal tijdig aan de inschrijver melding worden gemaakt.
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Diversen

7.1 Hulpdiensten
Een veterinair, arts en hoefsmid zijn tijdens het evenement bereikbaar. Eventueel gemaakte kosten
zijn voor rekening van de betreffende deelnemers.
7.2 Telefoonnummers hulpdiensten
Arts
:
Huisartsenpost Roermond, 0475-771771
Veterinair:
Dierenartsenpraktijk Ell, 0495-498983 / 0495-551225
Hoefsmid:
Joel de Jong, 067.3 Medicatie controle
Er bestaat de mogelijkheid dat gecontroleerd wordt op het gebruik van ongeoorloofde middelen en
medicijnen.
7.4 Verklaringen
Met de online inschrijving verklaren deelnemers dat de organisator, de KNHS en alle medewerkers
en/of officials die werken voor of in opdracht van één van deze organisaties, voor, tijdens of na het
plaatsvinden van het evenement, op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade aan ondermeer
personen, paarden of zaken die ter zake van deelname aan het evenement door of in opdracht van
deelnemers op het terrein van het evenement zijn gebracht. Tevens vrijwaren deelnemers de
organisator, de KNHS en alle medewerkers en/of officials die werken voor of in opdracht van een van
deze organisaties, voor aanspraken van derden waaronder die van eigena(a)r(en) van zijn of haar
paard(en). Deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de wedstrijden tijdens het evenement en zijn
voor eigen risico aanwezig op het terrein. Voor zover deelnemers risico met betrekking tot deelname
aan en aanwezigheid bij het evenement wensen af te dekken dragen zij zelf zorg voor verzekering
daarvan.
7.5 Auteursrecht
De organisatie is bevoegd van het evenement beeld- en/of geluidsopnamen te maken. In geval van
gebruikmaking van portretten etc. (deelnemers, paarden etc.) in verband met vorenbedoelde
opnamen (bijvoorbeeld openbaarmaking en verveelvoudiging daarvan), zullen deelnemers geen
auteursrechtelijk of ander bezwaar maken, noch recht hebben op een vergoeding in dat verband.

Wedstrijd goedgekeurd door de KNHS: Ermelo,

