
  

Inschrijven:  
Per email: info@grandorsehorsetrials.nl  
Vermelding: naam ruiter, naam paard/pony en telefoonnummer en de 
gekozen opties: 

- 60, 80 of 100 cm oefencross  

- GHT crosstraining met/zonder oefencross 

- Crosstraining eigen SGW trainer met/zonder oefencross  

*Sluitingsdatum 20 augustus 2019.  
*Maximaal aantal deelnemers per dag. Volgorde inschrijving en betaling is bepalend voor 
deelname 

Inschrijfgeld: 
Het inschrijfgeld per combinatie bedraagt: 

- Optie 1: 1x springen en oefencross € 20 

- Optie 2: 1x springen en 2x oefencross € 30 

- Optie 3: GHT-crosstraining, 1x springen en oefencross € 55 

- Optie 4: Crosstraining eigen trainer en 1x springen en oefencross €30  
(excl. kosten eigen trainer) 

Gelieve het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer 
IBAN: NL81RABO0123678544 t.n.v.: Stichting Samengestelde Wedstrijdsport Noord Limburg 
o.v.v.: Naam ruiter/Naam paard of pony  en Oefencross augustus 2019,  gekozen optie. 

Oefencross op Grandorse 
- Paarden én pony’s  

- Spring & crossparcours 

- Hoogtes 60 – 80 – 100 cm 

- Optioneel Crosstraining  

Zaterdag 24 augustus 2019 en 
Zondag 25 

mailto:info@grandorsehorsetrials.nl


Voorwaarden: 
-     Dragen veiligheidscap en bodyprotector verplicht  
-     Springschoenen en peesbeschermers zijn aanbevolen 
-     AANWIJZINGEN VAN DE ORGANISATIE  EN/OF HAAR VRIJWILLIGERS MOETEN TE ALLEN  
      TIJDEN DIRECT WORDEN OPGEVOLGD! 
 
AVG: 
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de oefencross. 
De deelnemer staat toe dat er foto’s gemaakt worden. De foto’s kunnen door Grandorse 
Horse Trials gebruikt worden voor promotie van het evenementen. 

Algemene regels:  
   -     Deelname is voor eigen risico. De organisatie, noch ieder andere betrokkene bij de 
         wedstrijd kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld omtrent 
         schade in welke vorm dan ook aan personen en/of materiaal. Zowel deelnemers als  
         bezoekers nemen deel en/of zijn aanwezig op eigen risico. Honden zijn welkom, mits 
         ze aangelijnd zijn.  
   -     Alle deelnemers kunnen een rugnummer op het secretariaat afhalen. Tijdens de  
         oefencross is het dragen van een rugnummer verplicht. Het dragen van een 
         rugnummerhouder is ook verplicht. Rugnummerhouders zijn tijdens de wedstrijd te 
         koop. 
   -     Er kan op 3 hoogtes worden gesprongen: ± 60 cm, ± 80 cm en ± 100 cm. Op beide 
         dagen worden kunnen alle hoogtes worden gesprongen. 
   -     Starten op toegewezen starttijd. Startlijsten worden vooraf gepubliceerd. Het is de 
         eigen verantwoordelijkheid van de ruiter om op tijd bij de start aanwezig te zijn. 
   -     Deze oefenwedstrijd komt niet voor winstpunten in aanmerking. Startkaart en/of 
         lidmaatschap van de KNHS is niet verplicht.   
   -     Paarden en pony’s dienen een geldig paspoort met een correct inentingsverleden te 
         hebben. 
   -     Voor de cross dient een springparcours te worden gesprongen met maximaal 20 
         strafpunten. 

In het crossparcours: 
   -    Voor elke hoogte is het crossparcours met kleur aangegeven maar de combinatie  
         heeft een vrije keuze welke hindernis te springen. Met andere woorden, het tijdens 
         de oefencross is het variëren in hoogtes is toegestaan. 
   -     Na maximaal 3 weigeringen moet de hindernis verplicht worden overgeslagen en mag 
         de combinatie de oefencross verder afmaken. Het overslaan van hindernissen is  
         toegestaan.  
    -    Er wordt niet op tijd gereden maar de snelste heeft altijd voorrang: Een ruiter die 
         langzamer is dan een achtervolger is verplicht ruimte maken voor de volgende 
         combinatie. 
    -    Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm, bodyprotector en laarzen (of 
         chaps met correcte schoenen) is verplicht.  
    -    Een paard/pony mag niet vaker dan 2x deelnemen aan de cross. 
 
Crosstraining: 
    -    In de ochtend worden tijdsblokken van 1 uur gereserveerd waarbinnen het oefenen  
         van de crosshindernissen is toegestaan. Per uur kunnen max. 4 groepen tegelijkertijd 
         de individuele hindernissen op het parcours oefenen.  
    -    De crosstraining kan onder begeleiding van een GHT aangewezen crosstrainer of zo 
         mogelijk ook een eigen SGW-trainer.  
   -     SGW-trainers kunnen zich met eigen leerlingen groepsgewijs aanmelden.  


