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Wedstrijdnummer:  W034280 
Wedstrijdplaats:  Jumping Indoor Maastricht 2018 
Wedstrijddatum:  23 – 25  november 2018 
 
Indoor      Springen   
Categorie:  3 
Paarden & Pony’s   beide 
Openstelling:  Euregio 
 
Afmeting wedstrijdring:  indoor 70m x 35m (springen) 
    
Indoor losrijhal aanwezig:   indoor 60m x 30m 
 
Organisatie (nr. vereniging):  Jumping Indoor Maastricht          regio: Maastricht  
Wedstrijdsecretariaat:       Yvonne van Bergen 
Telefoon:  06 – 22 927895 
E-Mail adres : info@yvonnevanbergen.nl   
website:  www.jumpingindoormaastricht.com   
___________________________________________________________________________________________________ 

Deelnemers krijgen een uitnodiging van organisatie. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Inschrijfgeld: er is geen inschrijfgeld verschuldigd voor de onderstaande rubrieken. 
 
 
Algemene bepalingen voor geselecteerde Jumping Indoor Maastricht: 

 Er zal worden gereden met toestemming en onder auspiciën van de KNHS. In alle gevallen waarin de reglementen 

niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger eventueel in overleg met de organisatie. 

 De behaalde resultaten komen niet voor puntenregistratie in aanmerking.  

 De combinatie dient startgerechtigd zijn in de klasse waarin hij/zij uitkomt. 

 De wedstrijden worden verreden onder reglementen van de KNHS en FEI. 

 Men dient rekening te houden met controle op ongeoorloofde medicijnen en middelen en chipcontrole. 

 Geselecteerde combinaties worden persoonlijk aangeschreven en zullen per combinatie 3 toegangsbewijzen 

ontvangen.  

 Deelnemers dienen in bezit zijn van geldige startbewijzen en paardenpaspoort welke op verzoek van de aanwezige 

officials getoond dienen te worden.   

 Een deelnemer kan maximaal deelnemen met 1 paard of pony, bij dubbele kwalificatie zal er doorgeschoven 

worden. 

 De organisatie heeft het recht om wild cards te verstrekken.  
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Euregio Springen paarden – zaterdag 24 november 2018: 
Totaal aantal deelnemers: ca. 32 

 

 20 Limburgse U25 combinaties, op uitnodiging van organisatie in overleg met bondscoach jeugd. 
 

 6 Duitse U25 combinaties, op uitnodiging van organisatie. 
 

 6 Belgische U25 combinaties, op uitnodiging van organisatie. 
 

Rubriek: N1 Tabel A met barrage 1m20 & 1m30 in handicap 

 Aanvang: 11.30 uur  (aanvangstijd onder voorbehoud) 

 Wedstrijd: Tabel A met Barrage 1m20 & 1m30 (KNHS art. 238.2.b) 

  Maximaal 1 paard per deelnemer. 

 

 Prijzen:  (totaal: € 1.000,-) 

  € 250,- € 200,-; € 150,- € 125,-; € 100,- € 75,- € 50,- € 50,-  

 Inschrijfgeld: geen 

 Prijsuitreiking: Aansluitend, te paard voor de beste 8 combinaties. 

 
 

Euregio Springen pony’s – zaterdag 24 november 2018: 

 In totaal 20 Limburgse gekwalificeerde pony ruiters / amazones van de klassen DE-M / DE-Z / DE-ZZ.  
Selectie wedstrijd JIM 2018:  
Jumping Indoor Helden W032623 - Vrijdag 2 november 2018 
RV. De Cavaliers (V40138) 
kleine cavaliers@hotmail.com 
www.cavaliershelden.nl 
 

 6 Duitse pony ruiters / amazones , op uitnodiging van organisatie. 
 

 6 Belgische pony ruiters / amazones, op uitnodiging van organisatie.  
 

Rubriek: N2 Tabel A met Barrage  

Aanvang: 13.30 uur  (aanvangstijd onder voorbehoud) 

Wedstrijd: Tabel A met Barrage. DE-M, DE-Z, DE-ZZ in handicap 238.2.b (in handicap) 

   Maximaal 1 pony per deelnemer 

Prijzen:  Ereprijzen 

Inschrijfgeld: geen 

Prijsuitreiking: Aansluitend, te pony voor de beste 8 combinaties. 


