Vraagprogramma

Outdoor Helvoirt 25 augustus 2017
organisatie:
terrein:
categorie:

Stichting Ruitersport Helvoirt
Landgoed Hoendernest, Helvoirt
III wedstrijd

Programma:
klasse BB
Inschrijfgeld: € 10,-- Prijzen: Gebruiksvoorwerpen
klasse B
Inschrijfgeld: € 10,-- Prijzen: € 45,00 , € 35,00, € 30,00, € 25,00, € 20,00 Volgprijzen
klasse L
Inschrijfgeld: € 12,-- Prijzen: € 60,00, € 50,00, € 40,00, € 30,00, € 20,00 Volgprijzen
klasse M
Inschrijfgeld: € 12,-- Prijzen: € 60,00, € 50,00, € 40,00, € 30,00, € 20,00 Volgprijzen
Klasse Z
Inschrijfgeld: € 15,-- Prijzen: € 70,00, € 60,00, € 45,00, € 30,00, € 25,00 Volgprijzen
Klasse ZZ
Inschrijfgeld: € 15,-- Prijzen: € 70,00, € 60,00, € 45,00, € 30,00, € 25,00 Volgprijzen

Rubrieken kunnen in handicap verreden worden. Prijzen 1:4
Er zal gestart worden rond 14.00 uur met de klasse BB vervolgens B, L, M, Z, ZZ

Sluitingsdatum 21 augustus vol = vol
Na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld ten alle tijden verschuldigd.

Voor inschrijving stuur een email naar: sport@outdoorhelvoirt.nl met de volgende gegevens:
Naam ruiter / amazone
combinatienummer
Email adres en telefoonnummer
Naam paard
Vader paard
Woonplaats
Klasse

Algemene voorwaarden wedstrijden Outdoor Helvoirt 2017:












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.
Conform art. 5 kunnen rubrieken in handicap verreden worden.
Men dient rekening te houden met controle op ongeoorloofde medicijnen en middelen
De Stichting Ruitersport Helvoirt (waaronder het bestuur, het organiserend comité en
(ingehuurde) medewerkers) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (materiële en
immateriële) directe en indirecte (gevolg)schade aan personen, paarden en materialen in
verband met of voortvloeiend uit deelname van deelnemers. Dit geldt voor schade op of buiten
de wedstrijd-, inrijd-, en parkeerterreinen en voor schade tijdens, voorafgaand aan én na afloop
van de wedstrijden. Deelnemers en paardeneigenaren zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade
die zijzelf, hun paarden, hun werknemers of (ingehuurde) medewerkers aan de Stichting
Ruitersport Helvoirt en derden toebrengen. Deelnemers vrijwaren de Stichting Ruitersport
Helvoirt voor aanspraken van zichzelf en derden met betrekking tot genoemde schaden. De
uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien er sprake is van opzet of aan opzet grenzende
grove schuld van de Stichting Ruitersport Helvoirt. Deelnemers en eigenaren dragen zorg voor
adequate (schade)verzekeringen voor deelname aan hippische evenementen en het up-to-date
houden van deze verzekeringen. Nietig verklaring of vernietiging van een onderdeel van deze
bepaling door een rechter, laat de overige onderdelen van deze bepaling in stand en geeft de
Stichting Ruitersport Helvoirt het recht om dit onderdeel te vervangen door een bepaling die de
oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
Eenvoudig door inschrijving aan één van de bovenstaande rubrieken gaan de deelnemers en de
eigenaren van de deelnemende paarden akkoord met bovenstaande regels.
De deelnemers dienen een geldige startpas alsmede een vaccinatiebewijs en paardenpaspoort
op verzoek te kunnen tonen.
Deelnemers dienen zich minimaal één uur voor aanvang van de eerste rubriek te melden op het
wedstrijdsecretariaat.
De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen appèl mogelijk. Ook heeft zij de
bevoegdheid prijzen in te houden.
In alle gevallen waarin de Algemene Bepalingen en het reglement niet voorzien beslist het
bestuur, in overleg met de federatievertegenwoordiger.
Inschrijfgeld blijft altijd verschuldigd conform art. 43 lid 4.

