Beste deelnemers aan de Mini-Marathon op 27 juni 2010 in Berkhout:
Hartelijk welkom bij de jaarlijkse Zomerwedstrijd, die door rijvereniging de Berkenruiters
wordt georganiseerd op het buitenterrein van pensionstal de Trenshoeve te Berkhout.
Naast de bijna maandelijkse officiële KNHS dressuurwedstrijden die door onze
wedstrijdcommissie worden georganiseerd, kan op deze dag iedereen deelnemen,
natuurlijk alle leden van de Berkenruiters, maar ook andere paardenliefhebbers die willen
proeven en genieten van een ontspannen wedstrijddag.
Voor de derde keer is er een Mini-Marathon uitgezet. Zowel menners als ruiters rijden
hetzelfde parcours, dat bestaat uit de volgende onderdelen:
Dressuur

• de ruiters rijden een dressuurproef in hun
eigen klasse, en worden ingedeeld in
pony’s ABC, pony’s DE en Paarden.
• menners rijden een proef in klasse B

Vaardigheidsparcours:

• een kegelparcours met 15 doorgangen,
dat op juiste volgorde en op tijd wordt
beoordeeld.
Zowel de menners als de ruiters rijden
hetzelfde traject, waarbij de doorgangen
staan afgesteld op 1,60 mtr.

Mini-marathon:

• Er staan 6 hindernissen opgesteld met
o.a. een brug en een waterbak.
• Om deze hindernissen te bereiken volg je
een verplichte stap/draf route over het
terrein.
• Zowel ruiters als menners rijden hetzelfde
traject. ( zie verder bij spelregels ).

Alle deelnemers doen dus verplicht mee aan alle onderdelen.
We hopen dat we met dit alternatieve programma een verrassende wedstrijddag kunnen
realiseren, waar we ontspannen kunnen laten zien wat we met onze lievelings-viervoeter
allemaal kunnen.
Aan het einde van de dag zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Meer informatie over spelregels en puntentelling vindt u in het programmaboekje en op onze website: www.berkenruiters.nl
Meedoen is belangrijker dan winnen !!!!
Deze dag wordt mogelijk gemaakt door pensionstal de Trenshoeve, vele vrijwilligers die
hebben geholpen bij de organisatie en de uitvoering op de dag zelf, en natuurlijk de
sponsors die worden genoemd in dit programmaboekje.
We wensen iedereen een mooie, veilige en paardenlievende dag !!
Het bestuur van de Berkenruiters.

SPELREGELS EN PUNTENTELLING BIJ:
MINI-MARATHON OP 27 juni 2010 VOOR MENNERS EN RUITERS
BIJ DE BERKENRUITERS OP DE TRENSHOEVE
De wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen:
A: DRESSUUR
B: VAARDIGHEIDSPARCOURS
C: MINI-MARATHON
A: Ruiters starten de dressuur om 11.30 uur en rijden een dressuurproef in hun eigen
klasse in twee buitenbanen van 20x40.
Menners starten de dressuur om 13.30 uur en rijden een proef in klasse B, één baan
wordt aangepast naar 30x60 meter.
Puntentelling bij de dressuur gaat als volgt:
Maximaal aantal punten is 300, persoonlijke score b.v. 175, dan wordt gerekend met
300 minus 175 = 125 strafpunten.
B: Ruiters starten de vaardigheidsproef om 13.30 en de menners om 14.30 uur.
De vaardigheidsproef wordt gereden op snelheid en de doorgangen moeten in de
juiste volgorde worden genomen van 1 t/m 15.
Doorgang 6 is viervoudig en wordt aangeduid met 6A, 6B enz. en doorgang 9 is
tweevoudig, dus 9A en 9B.
Zowel bij de start als finish en alle doorgangen staan bordjes.
Rood = rechts en zwart = links.
Je start pas als de jury een teken geeft, je rijdt door de start ( tijd begint te lopen ),
volgt de nummering en eindigt bij de finish ( tijd stopt ).
De breedte van de doorgangen staat op 1.60 meter voor alle deelnemers.
Puntentelling bij de vaardigheid (en hindernissen) gaat als volgt:
Opgenomen tijd wordt uitgedrukt in seconden, die tevens de strafpunten zijn.
Bijvoorbeeld je tijd is 2 minuten en 12 seconden, dan heb je 132 strafpunten.
Verder worden er strafpunten toegekend voor de volgende overtredingen:
 Afgereden bal van pion
3 strafpunten
 Neerleggen/vallen van zweep
5 strafpunten
 Afstijgen bijrijders ( mennen )
10 strafpunten
 Afstijgen van de koetsier
30 strafpunten
 Afstijgen/vallen van ruiter
30 strafpunten
 Kantelen van het rijtuig
60 strafpunten
 Verkeerd parcours (maar hersteld
20 strafpunten
 Verkeerd parcours (niet hersteld)
100 strafpunten
Het totaal aantal punten wordt verkregen door de tijd en de extra strafpunten op te
tellen.

C: Als de ruiter of menner de vaardigheidsproef heeft beeindigd start je met
het stap/draf traject richting de hindernissen 1 t/m 6. Op het stap/draf
traject rijdt iedereen in dezelfde richting, d.w.z. altijd rechtsom !!!! Houd
goed rekening met elkaar.
De hindernissen worden steeds per 2 genomen, waarna opnieuw een
stap/draf ronde wordt gereden. Dus na de vaardigheid via stap/draf ronde
rijd je hindernis 1 en 2, dan weer een stap/draf ronde, dan hindernis 3 en
4, weer een stap/draf ronde, dan hindernis 5 en 6.
Als de hindernis nog bezet is moet je wachten of nog een ronde gaan
rijden. Bij stagnatie kan de terreinmeester vragen nog een ronde te lopen.
De hindernissen zijn genummerd en elke hindernis heeft meerdere
doorgangen die zijn voorzien van de letters A t/m E.
De doorgangen moeten in de juiste volgorde worden gereden.
ROOD = RECHTS en ZWART = LINKS.
Een doorgang in een hindernis is pas “vrij” , wanneer de deelnemer deze
in de juiste volgorde heeft gepasseerd, d.w.z. de deelnemer moet eerst
door A rijden in de juiste richting alvorens naar B te rijden: A is nu vrij
en de deelnemer mag er nu in elke richting doorheen rijden etc.
Deelnemers die in de hindernis niet de verplichte volgorde nemen, krijgen
100 strafpunten, tenzij zij teruggaan en de fout direct herstellen.
Puntentelling bij de mini-marathon gaat als volgt:
Elke hindernis wordt op tijd gereden, de stap/draf ronde telt dus NIET mee
in de tijd.
Je meldt je bij de jury en deze geeft aan dat je mag starten. Je rijdt eerst
door de startlijn ( de tijd gaat in ), dan de doorgangen in de juiste
volgorde A t/m E, dan eindigen met de finishlijn ( tijd stopt ).
Bijvoorbeeld je tijd is 1 minuut 18 seconden, dan heb je 78 strafpunten,
60 + 18 seconden = 78 strafpunten.
Verder worden dezelfde strafpunten toegekend als bij de vaardigheid(B)
De totaalscore is een optelling van de strafpunten die zijn gemaakt bij de
onderdelen A, B en C. Winnaar is degene met de minste strafpunten.

VERKENNING TERREIN EN HINDERNISSEN

Zaterdag 26 juni 2010 vanaf 19.00 tot 20.00 uur is het secretariaat geopend en kan het
inschrijfgeld worden betaald en kunnen de programmaboekjes met hindernissen en het
startnummer worden gehaald bij de Trenshoeve, Kerkebuurt 140 te Berkhout
Van 19.00 tot 20.00 uur is er een vrije verkenning ( ZONDER PAARD ).
Om 20.00 uur is er in de kantine van de Trenshoeve een mogelijkheid vragen te stellen
over de wedstrijd, het parcours en de spelregels.
Zondag is er ook vrije verkenning tot 13.00 ( altijd zonder paard ).

BELANGRIJKE ATTENTIEPUNTEN:


Het is voor ruiters verplicht een veiligheidshelm te dragen op alle
onderdelen van de wedstrijd.



Voor menners is het verplicht een veiligheidshelm te dragen bij de
vaardigheid en de hindernissen.



Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paardenpaspoort met
vaccinatiebewijs van hun paard/pony en een WA-verzekering.



Organisatie, juryleden noch dienstdoende personen dragen enige
verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen,
paarden, pony’s en/of materiaal.
Men neemt deel op eigen risico.

