Dressuurwedstrijd 19 septemer 2021 : informatie
Wedstrijdkledij : zwart/wit combinatie
•
•
•
•
•
•
•

donkere rijbroek met witte T-shirt/blouse of witte rijbroek met donkere T-shirt/blouse +
korte rijlaarzen met chaps of rijlaarzen.
Handschoenen VERPLICHT
Valvest niet verplicht, wel toegelaten.
Zweepje(indien nodig) is toegestaan. Hiervoor zorg je zelf op de wedstrijd.
Voor je paard/pony : witte zadeldoek verplicht
Bandages en getten zijn niet toegestaan.

Toiletteren pony/paard :
•
•
•

•
•
•

Je pony/paard moet vlechtjes in de manen hebben. Er zijn kleine rekkertjes hiervoor.
Staart moet mooi uitgeborsteld zijn, geen vlecht.
Vlechtjes (dotjes) moet je vooraf klaar hebben.. Afhankelijk van je timing kan je dit op
zondag doen of zaterdag late namiddag. Vergeet de vlechtjes er wel niet NA de wedstrijd er
terug uit te doen.
Pony moet mooi geborsteld zijn en hoeven ingevet.
Hoofdstel en zadel moeten proper gepoetst zijn.
Op de presentatie van ruiter en pony krijg je ook punten.

Om hoe laat moet je op zondag rijden ?
Enkele dagen voor de wedstrijd zal er een timing on-line op de website staan. Hier zoek je naar je
ingeschreven proef, je naam en pony. Het uur dat bij je naam vermeld staat, is het uur waarop je
in de piste bij de jury verwacht wordt om je proef te rijden. Je moet je pony nog inrijden vooraleer
je je proef rijdt.
Wanneer en waar inrijden ?
De ruiters rijden hun pony los in piste 2.
Een voorbeeld : op de timing staat : om 14u : Merel met Amika.
Amika moet dan zeker om 13u proper gepoetst zijn en ingevlochten. Om 13u00 legt de Merel alles
klaar om te rijden. Om 13u15 zadelt ze op. Om 13u30 zit ze op haar pony Amika in piste2. Ze
heeft dan nog 30min om Amika "los" te rijden.
Hoe ga je inrijden ?
BELANGRIJK : RUITER DIE OP DE LINKERHAND RIJDT, HEEFT VOORRANG OP HET
RIJDEN OP DE HOEFSLAG. DE ANDEREN DIE OP DE RECHERHAND RIJDEN VERLATEN
DE HOEFSLAG
De ruiter stapt met zijn pony 2 hoefslagen links en rechts op stap rond. Hetzelfde in draf. Nadien
even stoppen om aan te singelen.
Daarna ga je terug aandraven en maak je enkele figuren van je proef zowel op de linker als
rechterhand. Na enkele oefeningen even stappen. Enkele minuten voor je moet gaan klaarstaan
om in piste1 je proef te rijden, ga je terug op draf. Ruiters van E5 en E7 doen moeten hiervoor nog
even galopperen.
De paddockmeester zal zeggen wanneer je moet klaar zijn om naar piste 1 te gaan.

Proeven : zie op de homepagina
De proeven worden aan elke deelnemer voorgelezen op de wedstrijd. De speaker zit samen
met de schrijver bij de jury. De jury bevindt zich in de cafetaria op de hoogte van C.
Resultaat :
Elke ruiter krijgt een aandenken en ontvangt van de jury zijn beoordeling met punten. Wanneer de
prijsuitreiking van de proeven zijn, wordt zondag meegedeeld.

