Algemene bepalingen NIK competitie

Door bij de inschrijving het vakje voor de selectie aan te vinken doe je mee aan de NIK.
https://defivelruiters.online-inschrijving.com

De te winnen prijzen zijn extra en komen dus boven op de prijzen die al tijdens de concoursen te
verdienen zijn. Je hoeft voor dit kampioenschap geen extra parcoursen te rijden. Ook zal er geen
extra inschrijfgeld worden gevraagd. Er wordt een klassement opgemaakt over het eerste verreden
parcours te:
Hippos Concours Appingedam 23 t/m 26 oktober
Indoor Zwaagwesteinde 5 t/m 11 november
Indoor Exloo 21 t/m 24 november

Te verrijden klassen voor het klassement zijn:
- B springen paarden
- L springen paarden
- M springen paarden
- Z/ZZ springen paarden (in handicap)

Prijzengeld NIK:
1ste € 500,00
2de € 250,00
3de € 100,00

Dit belooft een prachtige strijd te worden tussen de noordelijke ruiters en amazones.

Spelregels NIK
• Aanmelding voor de NIK competitie moet gelijktijdig met de aanmelding van het Hippos Concours.
• Betaling voor de gehele competitie dient vooraf bij inschrijving te worden voldaan. Voor het Hippos
Concours betaal je gelijk voor 2 parcoursen.
• Voor de wedstrijden in Zwaagwesteinde en Exloo betaal je bij inschrijving alleen het eerste
parcours (tevens NIK). Het tweede parcours dient ter plaatse op het desbetreffende secretariaat
worden voldaan.
• Opgave voor de NIK competitie is gratis.
• Je dient alle drie de wedstrijden mee te rijden voor het eindklassement
• Je dient alle drie de wedstrijden te rijden in dezelfde klasse met hetzelfde paard om in aanmerking
te komen voor het eindklassement.
• Het klassement wordt opgemaakt door middel van plaatsingspunten per wedstrijd.
• Bij het Hippos Concours wordt op 24 en 25 de klasse L verreden. De uitslagen hiervan worden
samengevoegd tot één uitslag.
• In Exloo wordt op 21 en 22 november de klasse L verreden. Alleen het eerste L parcours op 22
november telt mee voor de NIK competitie. Zie voor een overzicht www.hippischcentrumexloo.nl
onder evenementen, agenda.
• Het klassement wordt opgemaakt per combinatie (ruiter/paard)
• De tussenstanden worden op de facebooksites gepubliceerd.
• De winnaar wordt bekend gemaakt nadat de laatste wedstrijd is verreden in Exloo.
• De prijs dient door de ruiter/amazone te paard worden afgehaald.
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