Overzicht van de belangrijkste voorwaarden bij het organiseren van het
Districtkampioenschap dressuur en vaardigheid outdoor in het KNHS Mendistrict Oost
Deze lijst is niet bindend. De KNHS reglementen en ter plaatse geldende wettelijke bepalingen en verplichtingen
prevaleren uiteraard. In geval van twijfel over deze voorwaarden beslist het Districtsbestuur.
1. De kandidaat-vereniging moet kunnen aantonen over voldoende ervaring in het organiseren van dressuur- en
vaardigheidswedstrijden te beschikken en uitsluitend wedstrijden organiseren die aangemeld zijn bij de KNHS.
2. De organiserende vereniging moet voor de activiteit die zij organiseert een afdoende verzekering hebben
afgesloten.
3. De wedstrijd wordt georganiseerd in overleg met het bestuur van Mendistrict Oost. De organiserende vereniging
is verantwoordelijk en heeft ook de eindverantwoording tijdens het Districtkampioenschap. Op de wedstrijddag
gelden de KNHS reglementen die op dat moment van toepassing zijn. Tevens volgt het mendistrict de
Kampioenschapsvoorwaarden van de KNHS die gelden op dat moment.
4. Het secretariaat dient het concoursprogramma te gebruiken. Hiervoor zijn minimaal 3 pc’s nodig om de
protocollen te kunnen invoeren en binnen redelijke tijd na afloop de prijsuitreiking te kunnen doen. De rekenkamer
staat onder leiding van een persoon, die wordt betaald door de organiserende vereniging en aan te wijzen door het
districtsbestuur.
5. Het mendistrict stelt gratis haar materiaalwagen beschikbaar.
6. Er is een overleg voor de wedstrijd tussen de organiserende vereniging en een afvaardiging van het
districtsbestuur. Na de wedstrijd is er een evaluatie tussen de organisatie, een afvaardiging van het districtsbestuur
en de federatievertegenwoordiger. Tijdens het DK zijn er 2 bestuursleden van het mendistrict aanwezig.
7. Het vraagprogramma dient ter goedkeuring aan Mendistrict Oost te worden aangeboden.
8. De juryleden worden benaderd na afstemming met het Mendistrict.
9. Bekers en rozetten worden door Mendistrict Oost ter beschikking gesteld. (Bekers en rozetten als prijzen voor de
kampioensringen; dus van beide ringen 1 beker en voor de kampioen een kampioensrozet; bij 4 deelnemers in een
rubriek alleen 1 kampioen; bij meer dan 4 deelnemers 1 kampioen en 1 reservekampioen; bij 9 denk aan
vervolgprijzen).
10. Mendistrict Oost zal - na goedkeuring van de begroting vooraf - bijdragen in de extra organisatie kosten zoals
extra juryleden en een extra vaardigheidsbaan tot een maximum van € 1000,-. Deze begroting dient 6 weken voor
het DK aan het bestuur te worden getoond.
11. De wedstrijd is open voor alle startpashouders van Mendistrict Oost tot en met de sluitingsdatum van de
inschrijving zoals vermeld op het vraagprogramma. Recreanten en HC-rijders zijn uitgesloten van het
kampioenschap.
12.Het kampioenschap wordt verreden over 2 dressuurproeven. De proeven worden verreden in een aparte ring en
worden steeds beoordeeld door verschillende juryleden. Per ring zijn er twee juryleden aanwezig, waarvan zo
mogelijk één jurylid niet woonachtig in Mendistrict Oost.

MDO mei 2015

Pagina 1

13. Er zijn acht dressuurringen nodig die voldoen aan het reglement. Het verdient de voorkeur dat de 2-span
paarden in een ring van 80x40 meter kunnen rijden (Dit is echter niet verplicht). De indeling kan de organiserende
vereniging zelf maken al naar gelang het aantal inschrijvingen.
14. Er zijn 2 vaardigheidsringen met elektronische tijdwaarneming nodig. Het verdient de voorkeur om de
vaardigheid niet in te delen op tijd maar op volgorde van aanmelding bij de spoorbreedtemeter.
15. Zowel de dressuur- als vaardigheidsterreinen zijn vlak, gemaaid en gatendicht.
16. Direct na afloop van elke rubriek wordt aan de vertegenwoordiger van het Mendistrict de
uitslag schriftelijk verstrekt zodat er geen tijdsdruk ontstaat tussen het einde van de wedstrijd en de prijsuitreiking bij
het bepalen van de rijders die in aanmerking komen voor afvaardiging naar de Hippiade.
17. De uitslag met namen van de kampioenen en reserve kampioenen dienen met een foto te worden gemaild naar
secretariaat@knhsmendistrictoost.nl aan het einde van de wedstrijddag.
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