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Reglementen De Noordercup 2020 - 2021 

 

 
Wedstrijden: Roden 15 november 
 Franeker 22 november 
 Sonnega 19 december 
 Exloo 2 januari 
 Burgum 20 februari 
 Bronneger 6 maart (FINALE) 
 
 

 Er dienen vier van de zes wedstrijden gereden te worden, inclusief de finale in Bronneger. 

 De drie beste resultaten tellen mee voor de eindstand. 

 Valt er door onvoorziene omstandigheden een wedstrijd af dan geld bovenstaande regel min 
1 wedstrijd. 

 De te verrijden rubrieken: 1po, 1pa, 2po, 2pa, tpo, tpa, 4po, jeugdrubriek.  

 Het te rijden parcours is een “proef over 2 manches”.  
Degene met de snelste totaaltijd, de gereden tijd en strafseconden over beide proeven en 
eventueel finale, wordt winnaar van het dag klassement. 
Deze totaalstand over 2 manches is de stand die meetelt in het eindklassement. 

 De organisatie bepaalt zelf of er wel of geen finaleronde wordt verreden.  
De tijd van de finaleronde wordt niet meegenomen in de plaatsingspuntenberekening.  

 Voor deelname is geen startpas vereist, wel is er een lidmaatschap van een vereniging uit 
Mendistrict Noord en lidmaatschap van de KNHS verplicht.  

 De deelnemer wordt geacht in de competitie met dezelfde combinatie uit te komen. 
Meerspannen mogen maximaal 1 paard/pony wisselen. 

 Het is aan de vereniging om al dan niet aangespannen de prijsuitreiking te doen. 

 Tijdens de finale kan er 1 deelnemer per rubriek winnaar van de “De Noordercup” worden. 
Een kampioensrubriek heeft ten minste 4 deelnemers. 
 

Strijd der Districten  zondag 31 januari 2021 te Ermelo 
 

 De samenstelling van team Noord zal worden bepaald door het bestuur van Mendistrict 
Noord in samenspraak met de klankbordcommissie. Om in aanmerking te komen voor 
deelname aan het team dient men minimaal 1 wedstrijd van de Noordercup te rijden. Na de 
wedstrijd op 19 januari in Vinkega wordt de definitieve samenstelling van team Noord 
bekend gemaakt.  

 Per rubriek worden 2 deelnemers afgevaardigd naar de Strijd der districten. 

 Alleen combinaties met een startpas en lid van een vereniging die valt onder Mendistrict 
Noord kunnen het Mendistrict vertegenwoordigen tijdens de Strijd der Districten in Ermelo. 

 Mendistrict Noord zorgt voor de kleding waarin die dag gereden zal worden.   
  


