KWPN Z.H. DRESSAGE CUP
KWPN regio Zuid-Holland organiseert in samenwerking met Manege Chardon en financieel adviesbureau
Pernis & Partners de KWPN Z.H. DRESSAGE CUP, een wedstrijd voor 3-, 4- en 5-jarige dressuurpaarden.
De KWPN Z.H. Dressage Cup vindt plaats op zondag 25-11-2018 bij Manege Chardon,
Rijksstraatweg 12 in Den Hoorn ZH.
Inschrijving
- Opengesteld voor paarden van alle stamboeken.
- Goedgekeurde hengsten zijn uitgesloten van deelname.
- Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per paard.
- Inschrijven bij het wedstrijdsecretariaat: KWPN-ZH dressagecup t.a.v. Jan van Pernis of
Monique v.d. Kleij, Haagweg 41a, 2681 PB Monster of via fax 0174-246204 of e-mail :
pernis@hetnet.nl
- Inschrijven dient u te doen middels het bijgaande inschrijfformulier.
- Per paard één formulier invullen.
- Het inschrijfgeld is te voldoen door overmaking op banknummer NL78RABO0134996364
t.n.v. KWPN Zuid-Holland, onder vermelding van de naam van paard en ruiter/amazone .
- Inschrijvingen en betalingen moeten uiterlijk zondag 18 november binnen zijn.
- De te verrijden rubrieken zijn showrubrieken.
- De combinatie hoeft niet in het bezit te zijn van een geldige KNHS-startpas.
- Eventuele afmeldingen en wijzigingen doorgeven, bij voorkeur na 18.00 uur.
- Bij afmelding na de sluitingsdatum, 18 november, blijft het inschrijfgeld verschuldigd.
- De startlijsten komen op www.startlijsten.nl.
- Per ruiter/amazone maximaal 3 paarden inschrijven per leeftijdscategorie.
- De inschrijving wordt pas definitief als de betaling en het inschrijfformulier ontvangen zijn.
- Wij hanteren het principe ‘vol is vol’. Als het maximum aantal starts is bereikt wordt u op een
reservelijst geplaatst mits aan alle inschrijvingseisen is voldaan”.
-Paarden dienen correct te zijn ingeënt. Paspoort kan worden gecontroleerd.
-De paarden worden door 2 juryleden beoordeeld.
-Na afloop van een rubriek worden de hoogstgeplaatste 2 of 3 paarden overgereden door
de eigen ruiter.
Wedstrijdsecretariaat:
KWPN Regio Zuid-Holland
Jan van Pernis of Monique v.d. Kleij, Haagweg 41a, 2681 PB Monster
Tel: 0174 – 247126, fax: 0174-246204, gsm: 0651540708
E-mail: pernis@hetnet.nl
Banknr: NL78RABO0134996364 t.n.v. KWPN Zuid-Holland
Wedstrijdlocatie:
Manege Chardon, Rijksstraatweg 12, 2635 AC Den Hoorn (ZH)
Tel: 015 - 2615055

