Kerst Indoor is uitgegroeid tot een sportief en gezellig meerdaags springevenement in
oost Nederland voor de jeugd tot en met 18 jaar. Het evenement wordt op dag drie
afgesloten met een finale dag. Ruiters die hebben deelgenomen aan de twee parcoursen
kunnen zich plaatsen voor de grote finale. In deze finales zorgen we voor leuke extra
prijzen naast onze goed gevulde prijzenpotten!
Kerst Indoor Wierden zal dit jaar plaatsvinden op 24, 26, 27 en 28 december 2022. Dit
jaar hetzelfde concept maar toch met nieuwe rubrieken!
Op zaterdag 24 december zal er dit jaar voor het eerst een Kerst Indoor Bixie dag
georganiseerd worden. Een mooie kans voor het aanstormende jeugd talent om kennis
te maken op de wedstrijdsport in een mooie aangeklede accommodatie.
Maandag 26 en dinsdag 27 december is het de beurt aan de pony’s en paarden. Door op
beide dagen te starten kunnen ruiters/amazones zich kwalificeren voor de finale op
woensdag 28 december. Ook dit jaar gaan we weer voor een goed gevulde prijzenpot
zorgen en leuke extra prijzen.
Tijdens Kerst Indoor Wierden zal er ook weer een showrubriek plaatsvinden. Dit jaar
weer het bekende “teamspringen” waarbij teams van 4 ruiters strijden om de
overwinning!
Naast de wedstrijd rubrieken is het ook weer mogelijk om gebruik te maken van de
verschillende faciliteiten tijdens het evenement. Dit jaar zijn er ook weer stallen
beschikbaar. Stal reservering zal dit jaar op een iets andere manier plaatsvinden, later
meer informatie.

Dagindeling
(Onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen)
Zaterdag 24 december
❖ Bixie dressuur AA/A/B
❖ Bixie springen AA/A
Maandag 26 december
❖ Klasse 1.00 paarden
❖ Klasse 1.10 paarden
❖ Klasse 1.10/1.20/1.30 cat. DE
❖ Klasse 0.90/1.00 cat. CDE
❖ Klasse 0.70cat. AB
❖ Klasse 0.50/0.60/0.70/0.80 Cat. ABCDE
Dinsdag 27 december
❖ Klasse 0.50/ 0.60/0.70 cat. ABC
❖ Klasse 0.70 cat. AB
❖ Klasse 0.80/0.90/1.00 cat. CDE
❖ Klasse 1.10/1.20/1.30 cat. DE
❖ Klasse 1.10 paarden
❖ Klasse 1.00 paarden
❖ Teamspringen

Rijstijl parcours
2-fasen speciaal
2-fasen speciaal
2-fasen speciaal
Klassiek direct op tijd
Rijstijl parcours

Rijstijl parcours
Klassiek direct op tijd
Klassiek direct op tijd
Klassiek direct op tijd
Klassiek direct op tijd
Rijstijl parcours

Woensdag 28 december (finale dag)

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Finale 1.00 paarden
Finale 0.50/0.60/0.70 cat. ABC
Finale 0.80 cat. CDE
Finale 0.90/1.00 cat. CDE
Finale 1.10/1.20/1.30 cat. DE
Finale 1.10 paarden

Klassiek parcours+ barrage
Klassiek parcours+ barrage
Klassiek parcours+ barrage
Klassiek parcours+ barrage
Klassiek parcours+ barrage
Klassiek parcours+ barrage

Let op: om in aanmerking te komen voor de finale op 28 december moeten de
parcoursen op 26 en 27 december worden gereden.

Algemene informatie/ Inschrijvingen
Inschrijven voor het evenement kan via Mijn KNHS. De inschrijving is definitief naar
goedkeuring of bevestiging via de mail. Het mailadres voor vragen en wijzigingen is
springponieswierden@gmail.com
De sluitingsdatum is 16 december 2022. Wijzigingen kunnen alleen via de mail worden
doorgegeven tot en met 22 december 2022.
De startlijsten worden vanaf 18 december 2022 op www.startlijsten.nl gepubliceerd.
Inschrijfgeld:
Bixie : €7,50
Pony’s: € 10,00
Paarden: €12,50
Finale bepalingen
Dit jaar is het mogelijk om direct te plaatsen voor de grote finale. Iedereen die op 26 en
27 december gestart is mag meedoen aan de grote finale. Je kunt je dus alleen
kwalificeren voor de finale als je beide parcoursen hebt gereden.
Let op, het aantal deelnemers per finale wordt op het concours zelf bepaald door de
organisatie. Het aantal wordt bepaald aan de hand van het aantal gestarte combinaties.
(Zie finale regelement).

Stalling:
Dit jaar is het weer mogelijk om stallen te huren tijdens het evenement. Dit jaar het
reserveren van stallen op een andere manier plaatsvinden. Als je stallen wil reserveren
vragen we om het onderstaande formulier in te vullen en vooraf de stalling te betalen.
Stalreservering kan ingediend worden tot 1 december 2022.
Na 1 december blijf stalgeld verschuldigd.
Stalling is op eigen risico

Aanmeldingsformulier Stal
Let op:

Per formulier kunt u stallen reserveren voor één ruiter. Het formulier ingevuld mailen naar:
springponieswierden@gmail.com. Stallen zijn definitief gereserveerd na ontvangst betaling.
Uiterlijk voor 01-12-2022 reservering indienen. Afmelding na 01-12-2022 blijft stallingskosten
verschuldigd. Stalling op eigen risico.

De kosten voor een stalbox voor het gehele evenement (3 nachten) bedragen €120,- incl. 1 baal zaagsel. Er
wordt €10,- borg gevraagd voor leeghalen van stal aan einde van het evenement. Indien de stal niet leeg
wordt achtergelaten, wordt het borgbedrag niet terug gegeven.

Aankomst datum:

☐25 december 2022
☐26 december 2022

Aantal stallen:

……………..

Klasse/categorie
Naam deelnemer:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Mobiele nummer ruiter:
Mobiele nummer groom:
E-mail:
Naam paard/pony
Extra zaagsel

☐ Nee

☐ Ja, graag ……….. (€12,50 per extra baal)

Stroom
☐ Ja, stroom gewenst (eigen sanitair) (€30,-)
Vrachtwagen/caravan/camper: ☐ Ja, stroom gewenst + gebruik sanitair (€30,- + €5,- p.p)
Aantal personen ………
☐ NVT
Opmerkingen:

Bedrag over te maken op bankrekeningnummer:
NL57 RABO 0147 5439 83 t.n.v Rijvereniging de Eschruiters
In betalingsomschrijving naam ruiter vermelden!

Showrubriek: Teamspringen
Een team bestaat uit 4 ruiters/amazones, met een teamnaam. De hoogte van het
parcours staat op 1 meter. Een team kan bestaan uit, alleen pony’s of alleen paarden of
uit paarden en pony’s.
Inschrijfgeld per team bedraagt € 40,00.
Maximaal 10 teams kunnen zich inschrijven.
Er zijn 3 prijzen te verdelen: 1e prijs € 400,00, 2e prijs € 200,00 en 3e prijs € 100,00.
Deze wedstrijd zal gaan over twee ronden.
1ste ronde
In deze ronde springen alle ruiters van alle teams een parcours. Het parcours gaat op
fouten en tijd. De beste teams gaan door naar de 2e ronde, het aantal teams dat door
gaat wordt bepaald door organisatie op wedstrijddag.
2e ronde
In deze ronde springen de 4 ruiters van elk team die geplaatst zijn voor 2e ronde. De
fouten worden omgezet in seconden. Één balk betekent 3 strafseconden. Het team met
de snelste tijd wint de prijzenpot van €400 euro!

SPECIFIEKE WEDSTRIJDBEPALINGEN:
1.
Er wordt gereden onder reglement van de KNHS. In gevallen waarin het KNHSreglement niet voorziet, besluit de organisatie in samenspraak met de
federatievertegenwoordiger.
2.
Rubrieken kunnen in handicap worden verreden (conform art.5).
3.
Het inschrijfgeld dient voor aanvang van de wedstrijd op de wedstrijddag zelf te worden
voldaan op het secretariaat. Na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld te allen tijde
verschuldigd conform art. 43 van het Algemeen Wedstrijdreglement.
4.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of ongevallen.
5.
Het is mogelijk om flexibel of HC te springen, maar het is niet mogelijk dmv van flexibel
of HC springen in aanmerking te komen voor de finale.

6.
Bij een grote deelname behoudt de organisatie het recht om de inschrijving eerder te
sluiten.

7.
Bij veel deelname hebben ruiters of amazones die zich aanmelden voor 2 parcoursen
voorrang op combinaties die maar 1 parcours willen starten.
8.
Niet opgehaalde prijzen vervallen aan de organisatie aan het einde van het evenement.
10.
Finale reglement.
-

Bij ex aequo klassering is het resultaat van het 1 ste parcours doorslaggevend.

-

Per finale mag een deelnemer/ster met 1 pony uitkomen in de finale. Indien een
deelnemer/ster zich met meer dan 1 pony geplaatst heeft, dan moet er een keuze
gemaakt worden met welke pony hij of zij wil uitkomen in de finale.

-

Ongeveer 1 op de 4 gestarte combinaties (per rubriek) plaatsen zich voor de
finale. De organisatie behoudt het recht om extra combinaties te plaatsen voor de
finale, indien dit het programma ten goede komt.

-

Klassering voor de finales komt als volgt tot stand:
1ste plaats ………. 1 plaatsingspunt
2e plaats ………. 2 plaatsingspunten enz.
Bij uitsluiting 99 plaatsingspunten.

-

Bij deelname aan de finale dient het startgeld voor aanvang van de finale te
worden voldaan op het secretariaat.

