Regels clubkampioenschappen vanaf 2020:
De ruiter/amazone en paard/pony zijn lid van onze vereniging de Kennemer Ruiters.
Lessend Lid of Niet Lessend Lid.
Je wordt ingedeeld bij de federatieruiters, als je federatie lid bent, ook indien je in de
afgelopen 5 jaar minimaal 1x individueel gestart bent of winstpunten hebt gehaald.(dus ook al
heb je maar 1 wedstrijd gereden en nog geen winstpunten behaald).
Stop je met officiële wedstrijd rijden maar wil je nog wel mee doen met de onderlinge
wedstrijden dan start je ook bij de federatieruiters.
De clubleden starten als recreatieruiter. Bixie en BB zijn geen federatie.
De combinatie dient met twee van de drie wedstrijden mee te hebben gedaan, waarvan de
laatste verplicht is voor het clubkampioenschap.
De punten van de laatste wedstrijd tellen dubbel mee. Van de punten van de eerste twee
proeven telt de hoogste mee. De punten worden per combinatie geregistreerd.
In geval van langdurige ziekte/ blessure of overlijden van een paard /pony mag de
ruiter/amazone op een vervangend paard/pony starten, deze punten zullen echter niet mee
tellen voor het clubkampioenschap.
Bij tussentijdse promotie naar een hogere klasse neemt de ruiter/amazone zijn/haar punten
wel mee.
Punten kunnen niet lager dan 170 en niet hoger dan 210 punten zijn . Rijd je lagere of hogere
punten telt 170 en 210 als limiet voor het clubkampioenschap. Het telt wel mee voor de
gewone wedstrijd.
Wil je meedoen geef je op en wacht niet te lang vol=vol.
Leden gaan voor introducés, introducés kunnen geen clubkampioen worden.
Introducés kunnen meedoen met een onderlinge wedstrijd om de sfeer te proeven van onze
gezellige club. Als men vaker mee wil doen kan je beter lid worden van de club, dan kan je
ook aan alle andere activiteiten deelnemen.
De kosten van de onderlinge wedstrijd zijn voor leden € 5,00 en voor introducés;
 de 1e keer € 10, de 2e keer € 12,50
 de 3e keer € 15,- (en volgende)

Opgesteld in januari 2020,
De onderlinge wedstrijdcommissie /Het bestuur

