Informatie over de Ruiterproef Metworstrennen 2019
Voor wie:
- Nieuwe ruiters voor de Kunningstitel;
- Ruiters waarvan het ruitercertificaat is verlopen (= 3 jaar geldig). Bij twijfel kun je contact
opnemen met de secretaris (secretariaat@metworst.nl);
- Huidige Koning en deelnemers aan de knollenrit zijn vrijgesteld van de ruiterproef.
Wanneer:
- Zaterdag 10 november 2019.
Waar:
- Manege Bergemo aan de Hommersumseweg 39 in Heijen.
Hoe laat:
- De ruiterproef start om 15.00 uur, deelnemers dienen echter om 14.00 uur aanwezig te zijn.
Kosten deelname:
- Deelname aan de ruiterproef is gratis. Deelnemers dienen echter zelf een paard te regelen.
Kosten hiervoor zijn voor rekening van de deelnemer.
Regels:
- Deelnemers dienen zich minimaal 24 uur van tevoren aan te melden bij de secretaris
(secretariaat@metworst.nl);
- Valhelm en bodyprotector zijn tijdens de ruiterproef verplicht (deelnemers kunnen een
bodyprotector bij het bestuur lenen);
- Deelnemers dienen zelf een paard en toebehoren te regelen. Kies een paard (met een minimale
schofthoogte van 148 cm) waarmee je jouw rijkwaliteiten het beste kunt laten zien. Kies dus geen
te moeilijk paard maar zeker ook geen te gemakkelijk paard;
- De uitslag wordt, nadat alle deelnemers hebben gereden, door het bestuur bekend gemaakt.
Tegen de uitslag van de jury kan niet geprotesteerd worden;
- Alle deelnemers dienen vanaf het begin (14.00 uur) tot aan het einde (bekendmaking uitslag)
aanwezig te zijn.
Wat houdt de proef in:
De ruiterproef bestaat uit drie onderdelen, te weten: opzadelen, losrijden en een proef. Alle onderdelen
worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Op de dag zelf worden alle deelnemers geïnformeerd
over de inhoud van de onderdelen. Tijdens de ruiterproef moeten deelnemers kunnen laten zien een
paard onder alle omstandigheden onder controle te hebben. De jury beoordeeld of je goed genoeg kunt
paardrijden om aan de Metworstrennen te kunnen deelnemen, en op welk type paard (halfbloed/volbloed)
je mag deelnemen. Deelnemers dienen in de verlichte zit te rijden.
Bij slecht weer:
- Kan de locatie en/of inhoud van de proef aangepast worden;
- Kan voor een andere datum gekozen worden;
- Via de website www.metworst.nl wordt je op de hoogte gehouden.
Uitreiking certificaat:
- Vindt aan het begin van de feestavond ‘Verkeskopeten’ in ons clubhuis Riche plaats.
Het bestuur wenst alle deelnemers veel succes toe!!

