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Selectiewedstrijden Zuid-Holland Voorjaarstrofee. Op de startlijsten wordt vermeld welke rubrieken in
aanmerking komen voor het klassement.
o 23 april 2017 - Rotterdam
o 29/30 april 2017 - Maasdijk
o 6/7 mei 2017 - Wateringen
o 20/21 mei 2017 - Den Haag
o 25 mei 2017 Waddinxveen
o 24 t/m 28 mei 2017 – Maassluis
o 17 juni 2017 - Finale Outdoor Concours Delft
Het beste resultaat van 2 selectiewedstrijden plus het resultaat van de Finale tijdens Outdoor
Concours Delft bepalen de winnaar. Dit is de beste ruiter of amazone uit Zuid Holland van het
afgelopen seizoen in een bepaalde klasse.
Er zijn 4 klassementen: klasse B, klasse L, klasse M en klasse Z/ZZ.
Deelnemers komen alleen in aanmerking als zij uitkomen voor een vereniging uit Zuid-Holland. Prijs
wordt toegekend aan de combinatie, niet aan een ruiter/amazone.
Deelnemers komen alleen in aanmerking voor een prijs als zij aan de Finale in Delft hebben
deelgenomen.
De Finale vindt plaats tijdens een reguliere rubriek van Outdoor Concours Delft. Er hoeft geen extra
inschrijfgeld te worden betaald (ook niet bij selectiewedstrijden).
Stichting Concours Delft ontvangt na afloop van elke selectiewedstrijd de uitslagen van de
organiserende vereniging via email (info@concoursdelft.nl) binnen een week waarin naam
ruiter/amazone, naam paard en vereniging duidelijk worden vermeld.
Puntentelling is conform het totaal aantal starts in de rubriek. Bijvoorbeeld: Een rubriek heeft 25
deelnemers. Dan krijgt de eerste plaats 25 punten, de tweede plaats 24 punten, de derde plaats 23
punten, etc. Stel dat een combinatie uit Zuid-Holland de tweede plaats behaald, dan krijgt deze
combinatie 24 punten.
Bij een gelijk aantal punten na de selectiewedstrijden is de uitslag van de finale doorslaggevend.
Een ruiter of amazone kan maar met 1 paard per klasse in aanmerking komen voor de prijzen tijdens
de finale.
Als een combinatie flexibel start, dan komen de resultaten uit de hoogste klasse in aanmerking voor
het klassement.
Als een combinatie tijdens het seizoen promoveert naar een hogere klasse, dan worden de behaalde
punten van de lagere klasse gedeeld door factor 3.
Stichting Concours Delft houdt de tussenstand bij op de website www.concoursdelft.nl. Voor vragen of
meer informatie kunt u mailen naar info@concoursdelft.nl
CHIO Zuid-Holland Cup tijdens CHIO Rotterdam: Per klassement (alleen voor de klasse M en klasse Z/
ZZ) mogen een bepaald aantal deelnemers deelnemen aan de CHIO Zuid-Holland Cup op vrijdag 23
juni. Voor het reglement van de CHIO Zuid-Holland Cup zie www.chio.nl. Per klassement mogen de
beste deelnemers deelnemen aan het CHIO Rotterdam:
o Klasse M:
De 10 beste deelnemers
o Klasse Z:
De 10 beste deelnemers
o Klasse ZZ:
De 5 beste deelnemers
Voorwaarde deelname aan CHIO Zuid-Holland Cup:
o Combinatie moet aan minimaal 2 selectiewedstrijd plus de finale hebben deelgenomen.
o Combinatie mag in de finale tijdens Concours Delft 2017 maximaal 8 strafpunten hebben
behaald.
o Combinatie komt uit voor een vereniging uit de Regio Zuid-Holland

o

-

Alle gekwalificeerde deelnemers welke met meerdere paarden geplaatst zijn voor de
wedstrijd tijdens CHIO Rotterdam, moeten uiterlijk vóór dinsdag 20 juni 2017 aangeven met
welk paard en in welke klasse zij zullen deelnemen. Wijzigingen welke twee uur voor aanvang
van de wedstrijd worden doorgegeven worden niet meer geaccepteerd, met uitsluiting van
deelname hierop ten gevolg. Het is niet mogelijk deel te nemen met een paard wat niet
geplaatst is tijdens de voorselecties.

Prijzen:
o Klasse B:

o

Klasse L:

o

Klasse M:

o

Klasse Z/ZZ:

e

1 prijs = €50 + deken
e
2 prijs = €40
e
3 prijs = €30
e
1 prijs = €75 + deken
e
2 prijs = €50
e
3 prijs = €30
e
1 prijs = €150 + deken + startbewijs CHIO Rotterdam
e
2 prijs = €100 + startbewijs CHIO Rotterdam
e
3 prijs = €50 + startbewijs CHIO Rotterdam
e
1 prijs = €250 + deken + startbewijs CHIO Rotterdam
e
2 prijs = €150 + startbewijs CHIO Rotterdam
e
3 prijs = €75 + startbewijs CHIO Rotterdam

