Inschrijfformulier Stompwijkse Ponyrennen 2019
Naam: ………………………………...

Inschrijfdatum: …………………………..

Adres: ………………………………...

Postcode/plaats:………………………….

Geboortedatum :……………………

Telefoon :…………………………………

Pony:………………………………..

E-Mail : …………………………………..

Schofthoogte: ……. cm
Korte omschrijving pony :
( denk hierbij bijv. aan leeftijd / ras / vachtkleur / hoeveelste deelname ponyrennen en andere leuke wetenswaardigheden )
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende is ermee bekend dat er gereden wordt voor eigen risico en zal het wedstrijdreglement dat onder het formulier is
vermeld in acht nemen. Inschrijven (65 maximum) gebeurt in volgorde van aanmelden.

Handtekening (van ouders indien leeftijd onder 18 jaar) : …………………………………………………….....(verplicht invullen)
Dit formulier dient voor 18 juli 2019 voorzien van een handtekening per post voldoende gefrankeerd verzonden te worden naar
onderstaand adres. Of ingevuld en ondertekend te mailen naar ponyrennen@stompwijksepaardendagen.nl
Kevin v.d. Bosch
Doctor van Noortstraat 59
2266GS Stompwijk
ponyrennen@stompwijksepaardendagen.nl
Het Stompwijkse pony rennen is verdeeld in 3 koersen De pony’s starten met een door loting verkregen nummer twee aan twee
over de rechtuit gelegen grasbaan. Hij/Zij die twee keer van zijn/haar tegenstander wint gaat over naar de volgende ronde.
1e Koers
2e Koers
3e Koers

116 cm tot en met 135 cm
tot en met 115 cm
136 cm tot en met 156,5cm

Voor dit jaar is er een startvergoeding beschikbaar van € 10.00 per deelnemende pony.

Wedstrijdreglement :
-

Te paard/ dient ten alle tijden een veiligheidscap en bodyprotector voorzien van een goede sluiting te worden gedragen. Dit is ook bij het losrijden en
tijdens de prijsuitreiking verplicht.

-

Het dragen van rijlaarzen is verplicht.

-

Het gebruik van sporen en/of zweep is niet toegestaan.

-

Er mag alleen gereden worden op het daarvoor aangegeven terrein.

-

De wedstrijdleiding mag de pony zo nodig op schofthoogte nameten, bij een onjuiste schofthoofte beslist de wedstrijdleiding over diskwalificatie.

-

De aanwijzingen van de start &wedstrijdleiding dienen strikt te worden opgevolgd.

-

Onhandelbare pony’s kunnen ten aller tijden door de wedstrijdleiding uit de race gehaald worden

In geval van slechte weersomstandigheden kan de ponyrace worden afgelast. Raadpleeg voor de laatste stand van zaken
onze website www.stompwijksepaardendagen.nl of mail naar ponyrennen@stompwijksepaardendagen.nl
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