Onderlinge dressuur- en springwedstrijden Manege De Driesporen.
De vierde onderlinge dressuur- en springwedstrijd van het seizoen 2018 / 2019 van de de Manege
De Driesporen is op 2 maart 2019.
We vragen iedere deelnemer deze wedstrijd zijn of haar proefje verkleed te rijden. Dit jaar is het
thema sprookje / sprookjesfiguren.
Onze onderlinge wedstrijden zijn voor iedereen toegankelijk, dus lid of geen lid, je kunt gewoon
meedoen. De volgende en tevens laatste onderlinge dressuur- en springwedstrijden is op 6 april
2019.
Wil je meedoen met de clubkampioenschappen, dan moet je minimaal 4 van de 5 wedstrijden
meedoen (inclusief de laatste wedstrijd op 6 april 2019) en lid zijn van de Manegevereniging (MV) of
de Paardensportvereniging (PSV). Rij je met eigen pony of paard (PSV) dan moet je het hele seizoen
op dezelfde pony / hetzelfde paard starten.
We starten met de dressuur om 8.30 uur.
Je kunt je opgeven voor:
dressuur: klassen Bixie AA en A (voor beginnende ruiters tot 13 jaar); en klassen BB tot en met Z2;
springen Bixie AA (20 cm) en A (30 cm) (voor beginnende ruiters tot 13 jaar); en springen hoogte
vanaf 40-50 cm.
Je kunt je opgeven via de lijsten die in de manege hangen of door een mail te sturen naar
wedstrijdendriesporen@hotmail.com en vermeld daarin:
naam ruiter;
naam paard / pony;
indien op manegepaard 1e en 2e keus aangeven;
klasse dressuur / hoogte springen;
(manegepaarden en -pony's springen max 50 cm)
Ben je lid van de MV, PSV, of geen lid?
Door inschrijving ga je akkoord met het vermelden van je naam op startlijst / uitslaglijst, die bekend
worden gemaakt op daarvoor geschikte plaatsen zoals manege De Drie Sporen en op Facebook.
OPGEVEN VOOR DE WEDSTRIJD VAN 2 maart 2019 KAN TOT 23 FEBRUARI 2019 !!!

Inschrijfgeld:
€ 5,00 voor leden MV en leden PSV ponyruiters
€ 8,00 voor MV- en PSV-leden starten bij PSV-paarden
niet leden betalen € 1,00 extra
De (voorlopige) startlijst wordt uiterlijk maandag vóór de wedstrijd gepubliceerd op
Facebook en wordt opgehangen in de manege. De definitieve startlijst wordt uiterlijk
vrijdagochtend gepubliceerd op Facebook en wordt opgehangen in de manege.
De dressuurproeven die op 2 maart 2019 worden gereden zijn:
Bixie AA proef Bix 1-09; Bixie A proef Bix 3-09
BB proef 1; B proef 5
L1 proef 9; L2 proef 13
M1 proef 17; M2 proef 21
Z1 proef 25a (20x 40); Z2 proef 29a (20x40)
Voor verdere vragen: wedstrijdendriesporen@hotmail.com

