
 
 

EUREGIO-Spring-Wedstrijd 
Indoor voor paarden & pony`s  

  „Manege Katsbek“ Susteren / NL 
 

De inschrijvingen moeten voor  10.01.12 gestuurd worden naar:  Hans-Peter Molls,  Rodebachstr. 23,  52538 Gangelt 
(Duitsland)                Tel. 0049-24548777     Fax:  0049-2454938348     e-Mail: info@molls-bau.de      
 
Zaterdag 28.1.12 
2. Springen Jonge Paarden Kl.A Stijl       (1,00-1,10 m ) (Prijzen  E+150,00€) 

paarden & pony`s  5-6 jaar      Inschrijfgeld:  € 8,50 
3. Springen Jonge Paarden Kl.L Stijl       (1,10-1,20 m ) (Prijzen  E+200,00€) 

paarden & pony`s  5-6 jaar      Inschrijfgeld:  € 10.00 
4. Springen Jonge Paarden Kl.A direct op tijd   (0,90-1,00 m ) (Prijzen  E+150,00€) 

paarden & pony`s  5-7 jaar      Inschrijfgeld:  € 8,50 
5.  Springen Kl. E (B)  Stijl    (0,80-0,90 m) (Prijzen  E) 
      paarden & pony`s: ouder dan 5 jaar Inschrijfgeld: € 7,00 
6.  Springen Kl. E (B)  direct op tijd   (0,80-0,90 m) (Prijzen  E) 
      paarden & pony`s: ouder dan 5 jaar Inschrijfgeld: € 7,00 
7. Springen Kl. A     Stijl    (0,90-1,00 m)  (Prijzen  E+150,00€) 
      paarden & pony`s ouder dan 5 jaar     Inschrijfgeld: € 8,50 
8. Springen Kl. A    punkte   (1,00-1,10 m)  (Prijzen  E+150,00€) 
 paarden & pony`s: ouder dan 5 jaar Inschrijfgeld: € 8,50 
Zondag 29.1.12 
9. Springen Kl. L   Stijl   (1,10-1,20 m) (Prijzen  E+200,00€) 
      paarden & pony`s: ouder dan 6 jaar,      Inschrijfgeld: € 10,00 
10. Springen Kl. L    jagd   (1,10–1,20 m) (Prijzen  E+200,00€) 
 paarden & pony`s: ouder dan 6 jaar, ruiters, de niet rijden in M Inschrijfgeld: € 10,00 
11. Springen Kl. L    direct op tijd  (1,10–1,20 m) (Prijzen  E+200,00€) 
 paarden & pony`s: ouder dan 6 jaar, en zonder prijzen in Z  Inschrijfgeld: € 10,00 
12. Springen Kl. M   punkte  (1,20-1,30 m) (Prijzen  E+300,00€) 
      paarden & pony`s: ouder dan 6 jaar Inschrijfgeld: € 13,00 
13. Springen Kl. M    met barrage   (1,20–1,30 m) (Prijzen  E+350,00€) 
 paarden & pony`s: ouder dan 6 jaar  Inschrijfgeld: € 14,50 
 
 
 
Algemene voorwaarden: 
 
Punkte =  het punten springen is geen stijl springen, je krijgt voor iedere hindernis punten: 
  hindernis 1= 1 punt, hindernis 2=2 punten ……………. 
  en zo verder, en op het laatst staat er nog een joker die je kunt  
  als je een hindernis afgooit krijg je voor deze hindernis geen punten 
 
1. paard & pony kan voor 3 proef /dag ingeschreven worden 
    De ruiters hebben de mogelijkheid om de proeven in de volgende combinaties te rijden E+A, A+L,  L+M  
2. De deelnemers dienen zich een uur voor proef aanvang te melden op het  wedstrijdsecretariaat. 
3. er wordt gereden onder de reglementen van de duits FN 
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4. De behaalde resultaten komen  niet voor puntenregistratie in aanmerking. 
5. prijzen: E = rozetten en paardensportartikelen    +  prijzengeld 
6. graag in officieel tenue 
7. Het inschrijfformulier kan worden gedownload van de website  www.pferdesport-
heinsberg.de   
 
 
Startlijsten worden gepubliceerd op 
 www.pferdesport-heinsberg.de  
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