Beste ruiters en officials:
Hieronder volgt een uitleg over hoe de wedstrijd op 10 maart zal worden gereden en wat de
belangrijkste regels zijn. De wedstrijd is een impulswedstrijd en opgezet als een Eventing wedstrijd B
zonder dressuur. Bij indoor eventing kunnen geen winstpunten gehaald worden.
Klassementen en Prijzen:
Ruiters kunnen met pony of paard bij inschrijving kiezen uit 4 verschillende hoogtes van parcours: 60
cm, 70 cm, 80 cm of 90 cm. Hierbij dienen ruiters zelf rekening te houden met eigen ervaring en
mogelijkheden van de combinatie en behaalde klasseringen.
Per hoogte zal een klassement worden opgemaakt en er zijn ereprijzen te winnen.
Inschrijving:
Inschrijving voor deze indoor eventingwedstrijd kan vanaf 14 januari middels het sturen van een mail
maar mailadres:
wedstrijden@snorrewind.nl, met de volgende gegevens:
Naam ruiter
Naam paard/pony en categorie (A, B, C, D, E, Paard)
Combinatienummer (KNHS persoonsnummer voor ruiters zonder startpas)
Vereniging
Hoogte parcours
Kosten van deelname zijn €17,50 per ponycombinatie, €22,50 per paardencombinatie en het
inschrijfgeld dient bij inschrijving te worden overgemaakt naar bankrekeningnr:
NL46RABO0301877777, onder vermelding van “Indoorcross”en naam ruiter en paard/pony.
De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld ontvangen is, verwerking van de inschrijvingen
geschied op volgorde van ontvangst inschrijfgeld.
Bij afmelding voor 23 februari zal het inschrijfgeld volledig teruggestort worden, tussen 23 februari en
2 maart storten wij de helft retour. Bij afmelding na 2 maart zal geen inschrijfgeld worden
geretourneerd.
Puntentelling:
Iedere deelnemer start met 50 minpunten. Vervolgens worden gemaakte fouten (spring- en tijdfouten)
daar bij opgeteld. Voor de klasse B wordt het stijlcijfer (x2) vervolgens van het totaal afgetrokken. In
de klasse B wordt alleen de cross country op stijl beoordeeld. Tijdfouten door te snel te rijden, zoals in
artikel 319.10.b wordt vermeld, worden niet gerekend.
De deelnemer met het laagste aantal minpunten is de winnaar. Bij een gelijk aantal strafpunten is de
winnaar degene met het minst aantal strafpunten in de cross-country. Is de uitslag dan nog gelijk, dan
is de winnaar degene die in de cross-country de toegestane tijd het dichtst benadert.

Parcours:
Het parcours bestaat uit 2 fasen. De eerste fase bestaat uit een springparcours met 6 hindernissen, 7
sprongen, waarbij de fouten volgens tabel A worden berekend, dat betekent: een afgeworpen balk is 4
strafpunten, een eerste weigering 4, een tweede weigering 8 strafpunten, een derde weigering of een

val betekent uitsluiting. Overschrijding van de toegestane tijd wordt bestraft met 1 strafpunt per
seconde.
Bij het behalen van 16 strafpunten of meer in de eerste fase (excl. tijdfouten) mag niet gestart worden
in de 2e fase, de jury zal dat duidelijk maken d.m.v. de bel.
De finish van de 1e fase is direct de start van de 2e fase, waarbij direct doorgereden dient te worden
naar de 1e crosshindernis.
De tweede fase bestaat uit een cross country met 15 hindernissen, waarbij de fouten worden
berekend volgens het reguliere eventingreglement: 20 strafpunten voor een weigering, 40 strafpunten
2e weigering op dezelfde hindernis, 3e weigering op dezelfde hindernis, een 4e weigering in totaal of
een val betekent uitsluiting. Overschrijding van de ideale tijd wordt bestraft met 0,4 strafpunt per
seconde. Te snel finishen wordt niet bestraft.
De ideale tijd wordt vastgesteld a.d.h.v de volgende richtsnelheden:
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
Pony’s t/m cat C
300 m/m
325 m/m
350 m/m
375 m/m
Pony’s cat. D/E
325 m/m
350 m/m
375 m/m
400 m/m
Paarden
350 m/m
375 m/m
400 m/m
425 m/m
De jury mag na de eerste 3 foutloze combinaties op een hoogte de aangegeven ideale tijd nog
aanpassen.
Belangrijk voor de deelnemers is zich te realiseren dat de hindernissen tijdens indoor eventing
wedstrijden niet door middel van ankers of e.d. met de grond/bodem worden gekoppeld. We spreken
hier dus van mobiele hindernissen. Gezien de beperkte snelheid tijdens deze wedstrijden t.o.v. buiten
cross wedstrijden wordt geacht dat de uitvoering en opstelling voldoet. Deelnemers kunnen de
organisatie niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade opgelopen door het kantelen e.d. van
hindernissen.
Overige regels:
Het dragen van een veiligheidshelm en bodyprotector, die voldoen aan de gestelde CE norm, is
verplicht. Ook is het verplicht om een rugnummer in een rugnummerdrager te dragen tijdens het
losrijden en de wedstrijd. Ruiters dienen zelf voor een rugnummerdrager te zorgen, rugnummers
kunnen bij aanmelding worden opgehaald op het secretariaat.
Voor overige regels, bijvoorbeeld omtrent I&R, harnachement, kleding e.d. verwijzen wij naar het
Algemeen Wedstrijdreglement KNHS en Disciplinereglement Eventing KNHS.

