Reglement IJzeren Hoefijzer

HS Pothoven

Augustus 2020
Het IJzeren Hoefijzer is een competitie die tijdens de officiële KNHS-wedstrijden van HS Pothoven
wordt verreden.
De competitie
HS Pothoven organiseert in het indoorseizoen 6 wedstrijden. Om de competitie voor het IJzeren
Hoefijzer uit te rijden moet je 4 van de 6 wedstrijden hebben gereden binnen dezelfde
dressuurklasse. Hierbij moeten er per wedstrijd 2 proeven worden gereden. Tijdens de wedstrijden
wordt het reglement van de KNHS toegepast.
In de volgende rubrieken wordt er een Gouden Hoefijzer uitgereikt:
- Paarden B Dressuur
- Paarden L1 Dressuur *
- Paarden L2 Dressuur *
- Paarden M1 Dressuur
- Paarden M2 Dressuur
- Pony’s B Dressuur
- Pony’s L1 Dressuur
- Pony’s L2 Dressuur
- Pony’s M1 Dressuur
- Pony’s M2 Dressuur
*Deze klasse wordt op zaterdagavond en zondag verreden. Voor de competitie worden deze groepen
bij elkaar gevoegd.
De puntentelling
Van de 6 wedstrijden moeten minimaal 4 wedstrijden worden gestart in dezelfde dressuurklasse
door de combinatie. Wanneer een combinatie alle proeven rijdt dat worden de 4 proeven met de
meeste plaatsingspunten weggestreept. De deelnemers worden per klasse geplaatst op volgorde van
de gereden punten per proef. Vervolgens worden de plaatsingspunten gegeven: 1ste plaats is 1 punt,
2de plaats is 2 punten, 3de plaats is 3 punten etc. Degene met het minste aantal plaatsingspunten is
aan het einde van de competitie de winnaar. Mocht er een gelijk aantal plaatsingspunten zijn dan
wordt er gekeken naar de individuele scores per proef.
In onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur van HS Pothoven.
Deelname
Deelnemers aan de competitie hoeven geen lid te zijn van HS Pothoven. Door je in te schrijven voor
de wedstrijden via mijnknhs.nl doe je automatisch mee aan de competitie. Deelnemers die hier niet
aan mee willen doen moeten dit aangeven via mail (hspothoven@gmail.com)
Om deel te nemen aan de competitie is HC rijden niet toegestaan.
Een deelnemer mag meedoen met verschillende paarden/pony’s in verschillende klassen.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats in de kantine van Manege Pothoven direct na de laatste wedstrijd.
Deelnemers ontvangen hiervoor een uitnodiging per mail.

