FAQ Outdoor Kampioenschappen 2019
Alle informatie die u nodig heeft kunt u vinden op onze website. Alle wijzigingen of
toevoegingen worden gepubliceerd op de speciale pagina
www.paardensportfriesland.nl/kampioenschappen-outdoor




Houdt de website (en eventueel Facebook) in de gaten
Lees het vraagprogramma voor deze kampioenschappen goed door!
Controleer de entingen van uw paard (leesbaarheid, termijnen etc.), want er zal een
I&R controleur zijn. En kijk ook of de meting van uw pony allemaal zijn
uitgevoerd.

Dressuur en afdelingsdressuur




Moet ik selecties rijden voor ik kan deelnemen aan de kampioenschappen 2019?
Er zijn regionale selecties uitgeschreven voor alle klassen bij zowel de pony’s als
paarden.
2019 zijn die op 8 juni (pony’s) en 9 juni (paarden) te Harich en 22 juni (pony’s) en
23 juni (paarden) te Drogeham.
Op de selectiewedstrijden kan er ook worden ingeschreven voor Afd.dressuur.
Waar kan ik zien of ik geselecteerd ben?
Zodra de laatste selectie geweest is wordt zo spoedig mogelijk de eindstand
gepubliceerd op onze site.

Inschrijven


Vanaf wanneer kan ik inschrijven voor de kampioenschappen 2019?
Vrije inschrijving is mogelijk vanaf 22 mei 2019 (springen, afdelings/teamdressuur
en verenigingskampioenschap). Voor de dressuur hoeft niet ingeschreven te
worden. De afvaardigingslijst van de kringen geldt als opgave voor de
kampioenschappen.

Waar kan ik mijn inschrijving naar toesturen?
Zie het vraagprogramma op de website. Alleen het springen is opgave via
MijnKNHS.
Afd.dressuur en ver.kamp. via het op de site staande document voor
inschrijving.

Wanneer is de sluitingsdatum voor de inschrijving?
Ook deze informatie kunt u terug vinden in het vraagprogramma.
Woensdag 19 juni 2019 om 23.59 uur;
Algemeen

Waar en wanneer worden de kampioenschappen 2018 verreden?
5, 6 en 7 juli 2019 te Harich. Dagindeling etc. wordt t.z.t. gepubliceerd op
onze site;

Waar kan ik het vraagprogramma, startlijsten etc. voor de kampioenschappen 2019
vinden?
Dit is allemaal terug te vinden via onderstaande link
Meer vragen? U kunt contact opnemen met Annemiek Oosterhuis
wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl
Voor informatie over alles van de kampioenschappen
http://www.paardensportfriesland.nl/kampioenschappen-outdoor/

