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Reglement ‘WHIS’ competitie 
- Alle combinaties die gedurende het outdoor seizoen 2014 starten tijdens onze 3 outdoor wedstrijden 

  dingen automatisch mee naar de overwinning in de ‘WHIS’ competitie en de geweldige daarbij behorende 

  prijs, een Wireless Horse Instruction System t.w.v. € 229,00 (zie foto). 
- Alle deelnemers krijgen op elke competitieproef plaatsingspunten toegekend. 

- De winnaar van een rubriek krijgt 1 plaatsingspunt, de nummer twee 2 enzovoort. 

- Combinaties die in een competitieproef niet starten, maar in een andere competitieproef wel, krijgen voor 

  de niet gestarte proef 99 punten. 

- Combinaties met hetzelfde totaal aantal punten maar een verschil in 

  ex aequo punten krijgen een verschillend aantal plaatsingspunten. 

- De vier beste competitieproeven van elke combinatie in dezelfde 

  klasse (minste aantal plaatsingspunten) tellen mee voor de eindstand, de 

  slechtste resultaten (meeste aantal plaatsingspunten) worden weggestreept. 

- Die combinatie die het minste aantal plaatsingspunten heeft behaald is 

  winnaar van deze ‘WHIS’ competitie. 

- HC gestarte proeven tellen wel mee voor deze competitie, mits gestart in 

  de klasse waarin men reglementair startgerechtigd is. 

- Bij ex aequo in aantal plaatsingspunten geeft het resultaat van de laatste proef de doorslag. 

- De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 28 juni 2014 z.s.m. na afloop van alle wedstrijden. 

- In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Oost Veluwse Rij- 

  en Jachtvereniging. 

 
Deze ‘WHIS’ competitie is mogelijk gemaakt door: 

www.whis.nl  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reglement ‘Custom Zadels’ competitie 
- Alle combinaties die gedurende het outdoor seizoen 2014 starten tijdens onze 3 outdoor wedstrijden in de 

  klasse Z1, Z2 en ZZ-Licht dingen automatisch mee naar de overwinning in de ‘Custom Zadels’ competitie 

  en het daarbij behorende prijzenpakket t.w.v. € 250,00 en een geldprijs van € 50,00. 

- Alleen de in dezelfde klasse behaalde percentages tellen mee voor deze ‘Custom Zadels’ prijs. 

- De vier beste competitieproeven van elke combinatie (hoogste behaalde percentages) in het Z1, Z2 en 

  ZZ-Licht tellen mee voor de eindstand. 

- Die combinatie die het gemiddelde hoogste percentage in het Z1, Z2 of ZZ-Licht van deze vier proeven 

  heeft behaald is winnaar van de ‘Custom Zadels’ competitie. 

- HC gestarte proeven tellen wel mee voor deze competitie, mits gestart in de klasse waarin men 

  reglementair startgerechtigd is. 

- Bij ex aequo in eindpercentages geeft het resultaat van de laatste proef de doorslag. 

- De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 28 juni 2014 z.s.m. na afloop van de klasse Z1, Z2 en ZZ-Licht 

- In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Oost Veluwse Rij- en 

  Jachtvereniging 

 

Deze ‘Custom Zadels’ competitie is mogelijk gemaakt door: 

www.customzadels.nl  

 

http://www.customzadels.nl/
http://www.customzadels.nl/

