Reglementen Noordercup 2018-2019

Wedstrijden: 18 november 2018
15 december 2018
24 december 2018
13 januari 2019
3 februari 2019
23 februari 2019

Roden,
Sonnega,
Zuidbroek,
Vinkega
Franeker,
Burgum (finale)

1. Er dienen vier van de zes wedstrijden gereden te worden, inclusief de finale in Burgum.
2. De drie beste resultaten tellen mee voor de eindstand.
Valt er door onvoorziene omstandigheden een wedstrijd af dan geld bovenstaande regel min 1
wedstrijd.
3. De te verrijden rubrieken: 1po, 1pa, 2po, 2pa, tpo, tpa, 4po, jeugdrubriek.
4. 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.
5. De organisatie bepaalt zelf of er wel of geen finaleronde wordt verreden. Dit wordt vooraf in het
vraagprogramma aangegeven.
6. De finale wordt gereden over een verkort parcours. Voor de finale wordt een selectie gemaakt van
1 op de 4 deelnemers.
7. De tijd van de finaleronde wordt niet meegenomen in de plaatsingspuntenberekening.
8. Voor deelname is geen startpas vereist, wel is er een lidmaatschap van een vereniging uit
Mendistrict Noord en lidmaatschap van de KNHS verplicht.
9. De deelnemer wordt geacht in de competitie met dezelfde combinatie uit te komen. Meerspannen
mogen maximaal 1 paard/pony wisselen.
10. Het is aan de vereniging om al dan niet aangespannen de prijsuitreiking te doen.
11. Tijdens de finale kan er 1 deelnemer per rubriek winnaar van de “De Noordercup” worden.

Strijd der Districten

3 februari 2019

Ermelo

1. Tijdens de wedstrijd in Zuidbroek worden de deelnemers geselecteerd voor de Strijd der Districten.
2. Het te rijden parcours is een ‘proef over 2 manches’.
Degene met de snelste totaaltijd, de gereden tijd en strafseconden over beide proeven, wordt
winnaar van het dag klassement.
3. De nummers 1 en 2 per rubriek worden afgevaardigd naar de Strijd der districten.
4. 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.
5. Indien er geen voltallig team geselecteerd wordt voor Strijd der districten beslist het bestuur
Mendistrict Noord wie het team voltallig maakt.
6. Het voltallige team start in beschikbaar gestelde kleding van het Mendistrict.
7. De menners en hun grooms ontvangen een pet van het Mendistrict, welke niet weer ingeleverd
hoeft te worden.

Alle wedstrijden zijn open voor alle deelnemers.

