AVS Arabissimo
8 t/m 10 juni 2019

Manege de Achterhoek
Dixperlosestraatweg 122a - IJzerlo
•

De Arabissimo kent 3 competities: NRPS paarden, AVS paarden en Pony’s (NRPS en AVS samen)

• Op de Arabissimo geldende volgende verschillende disciplines
o Dressuur – Op eigen KNHS niveau; het percentage van de gemiddeld

behaalde dressuurpunten over twee proeven is bepalend voor de
rangschikking in het Arabissimo-klassement
o Aanvullende Arabissimo onderdelen:
 Liberty – Een type/conformatie keuring van het paard
 Speed – Een bepaalde afstand in rengalop, puur op snelheid
 Springen – 80 cm springparcours gelijk aan het niveau B voor D-pony’s.
 Cross – Springen over natuurlijke hindernissen van maximaal 70 cm,
gelijk aan het KNHS niveau B pony’s

• We hanteren in 2019 de volgende veelzijdigheids-kampioenschappen:
o Biathlon (KNHS Dressuur + Liberty )
o Triathlon (Biathlon + Speed)
o Quadrathlon (Triathlon + Springen)
o Allround (Quadrathlon + Cross)

Initiële Voorwaarden (alle voorwaarden worden in detail gepubliceerd in het programmaboekje) Donateur- of Lidmaatschap van het AVS is niet verplicht.
• Op vrijdagmiddag kunnen de ruiters aankomen. We zullen die avond ook een extra uitleg geven over de Arabissimo
• Op zaterdag word er dressuur gereden in de klassen BB t/m ZZL pony’s en paarden. Bij grote deelname is BB t/m L mogelijk op gras
Op zondag word er dressuur gereden in de klassen BB t/m ZZL pony’s en paarden Bij grote deelname is BB t/m L mogelijk op gras
De dressuur van de zaterdag telt voor de paarden- en pony’s Arabissimo. Arabissimo paarden- en ponycombinaties doen ook de Liberty en Speed op deze
dag.
• Zaterdagavond is er een gezellig samenzijn met BBQ.
Zondag word er wederom dressuur gereden in de klassen BB t/m Z2 pony’s en paarden. Voor iedere ruiter is er dus de mogelijkheid om 4 dressuurproeven te
starten! (alleen tellen er vaste dagen mee voor de arabissimo)
• Paarden-en pony combinaties rijden deze dag het springen en de cross.
Voor het Arabissimo springen worden geen stijlpunten gehanteerd, de strafpunten worden bij elkaar opgeteld en bij ex-equo bepaalt de tijd.
Na het springen, met inachtneming van voldoende rust, zal de cross verreden worden conform KNHS en FEI regels. Voor de Arabissimo worden de
strafpunten bij elkaar opgeteld, bij ex-equo bepaald de tijd. Bodyprotectors zijn in de cross verplicht ! Deelnemers aan het springen en/of de cross moeten
minimaal één winstpunt hebben behaald in de B dressuur
• Inschrijfgeld: zie de onderstaande tarieventabel. Boxen hebben een vlasbodembedekking en een borg van €10 die alleen geretourneerd wordt als de stal
schoon wordt opgeleverd. Hengstenboxen zijn €10 duurder. Ook voor de boxen geldt Vol = Vol !

• Startpas is verplicht voor deelname aan de Arabissimo en de KNHS wedstrijden, uitgezonderd AVS hengsten zonder startpas. Voor alle onderdelen zullen ook
individuele prijzen worden uitgereikt. Houders van een endurance-startpas kunnen deelnemen, echter de dressuur is dan hors-concours.

• Aan de Arabissimo mag alleen deelgenomen worden door één paard met dezelfde ruiter. Verder moet je er rekening mee houden dat één paard maximaal
maar aan 4 sportonderdelen per dag deel mag nemen.

• De liberty is niet in thema. Het paard moet voorgebracht worden met een passend hoofdstel of halster wat uitgedaan moet worden voor het vrijgooien en

omgedaan moet worden na het vangen. Hengsten moeten een hoofdstel met bit dragen. Beenbescherming is toegestaan. Muziek mag meegenomen worden.

• Niet deelnemen aan één van de gekozen onderdelen betekent automatische diskwalificatie voor dat onderdeel. Verder meedoen aan het gekozen
veelzijdigheidskampioenschap na diskwalificatie mag, maar zal hors concours zijn.
Combinaties die meedoen aan een veelzijdigheidskampioenschap hoger dan de Biathlon doen automatisch ook mee aan alle kampioenschappen van een alle
lagere veelzijdigheidsniveaus. Bij diskwalificatie in een hoger veelzijdigheidsniveau valt men dus automatisch terug op de behaalde resultaten van het
eerstlagere veelzijdigheidskampioenschap. Promotie naar een hoger veelzijdigheidskampioenschap is altijd toegestaan, na toestemming van het
wedstrijdsecretariaat en bijbetaling voor de bijgekozen onderdelen. Degradatie is automatisch naar het eerst toespasselijke veelzijdigheidsniveau.
Het gemiddelde van de behaalde punten over de twee dressuurproeven op eigen KNHS niveau wordt omgerekend naar een percentage en telt zo voor
rangschikking voor de Arabissimo. Bij minder dan 3 deelnemers zal het desbetreffende veelzijdigheidskampioenschap niet doorgaan en krijgen de combinaties
een andere keuzemogelijkheid.

Inschrijfformulier Arabissimo, 8 t/m 10 juni 2019 te IJzerlo
SLUITINGSDATUM 24 mei 2019
Alle inschrijvingen digitaal versturen naar via commissiegebruik@gmail.com (ingescand formulier)
o
Voor deelname aan de Arabissimo gebruik onderstaand onderstaand inschrijfformulier
o
Voor deelname aan alleen het springen of de dressuur volstaat attached KNHS formulier
Na de sluitingsdatum inschrijven kost €20 euro extra, maar VOL is VOL !!
Afzeggingen na de sluitingsdatum moeten wel betalen conform KNHS regels !

•
•
•

AVS Commissie Gebruik - Email: commissiegebruik@gmail.com – GSM Getty Ketels: 0647 902 417
P
A
A
R
D

R
U
I
T
E
R

Naam Paard
Geslacht

 Merrie

 Ruin

Stamboeknummer
KNHS Combinatienummer
Naam Ruiter
Adres
Postcode

Woonplaats

Land
Telefoon

Dag
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 Hengst

ZA
ZO

 Paard
 Pony

E-Mail
 NRPS
 AVS  Hengst zonder startkaart
KNHS Dressuurniveau:  B
L1
 L2
 M1

 M2

 Z1

 Z2

 ZZL

Kosten

 Doet WEL mee met de Arabissimo aan veelzijdigheidskampioenschap: (kruis aan)
 BIATHLON

 TRIATHLON

 QUADRATHLON

 ALLROUND

 Liberty
Paarden en Pony's
 2 KNHS dressuur
Arabissimo Paard: Zaterdag
Arabissimo Pony: Zondag

 Liberty
Paarden en Pony's
 2 KNHS dressuur
Arabissimo Paard: Zaterdag
Arabissimo Pony: Zondag
 Speed
Paarden en Pony's

 Liberty
Paarden en Pony's
 2 KNHS dressuur
Arabissimo Paard: Zaterdag
Arabissimo Pony: Zondag
 Speed
Paarden en Pony's
 Springen
Paarden en Pony's

 Liberty
Paarden en Pony's
 2 KNHS dressuur
Arabissimo Paard: Zaterdag
Arabissimo Pony: Zondag
 Speed
Paarden en Pony's
 Springen
Paarden en Pony's
 Cross
Paarden en Pony's

MA
MA
MA

Pony / Paard
€7,50 / €10
€15 / €20
€7,50 / €10
€7,50 / €10
€7,50 / €10

 Wil (ook) meedoen met de onderstaande losse KNHS proeven e/o oefenspringen e/o oefencross: (kruis aan)
ZA

KNHS Dresssur proef I

 BB

B

L1

 L2

 M1

 M2

 Z1

 Z2

 ZZL

€7,50 / €10

ZA

KNHS Dressuur proef II

 BB

B

L1

 L2

 M1

 M2

 Z1

 Z2

 ZZL

€7,50 / €10

ZO

KNHS Dresssur proef I

 BB

B

L1

 L2

 M1

 M2

 Z1

 Z2

 ZZL

€7,50 / €10

ZO

KNHS Dressuur proef II

 BB

B

L1

 L2

 M1

 M2

 Z1

 Z2

 ZZL

MA
MA

 Oefenspringen Paarden en Pony's
 Oefencross Paarden en Pony's

€7,50 / €10
€7,50 / €10
€7,50 / €10

Totaal DEELNAME verschuldigd

€_______,-

Naam:___________________________Datum:_______________________Handtekening voor akkoord:_________________________

