Artikel 6. Klassen
De DCZ wordt enkel aan paarden aangeboden voor
de klassen B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2 en ZZL.
Rubrieken kunnen in handicap worden verreden.
Artikel 7. Proeven
Per selectiewedstrijd kunnen twee proeven worden
verreden. De proeven worden op tijd gestart. Op de
finaledag wordt één kür gereden, welke is
gebaseerd op het kür-protocol van de bijbehorende
klasse.

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN
Artikel 1. Doelstelling
De Dressuurcompetitie ’t Zandt (DCZ) bestaat uit
drie selectiewedstrijden en eindigt in een finale
waarbij een kür op muziek verreden wordt.
Artikel 2. Selectie
Bij elke selectiewedstrijd kan een deelnemer twee
proeven rijden. Voor de DCZ 2017-2018 vinden de
selectiewedstrijden plaats op 4-5 november 2017,
3-4 februari 2018 en 17-18 maart 2018. In totaal
tellen de beste vier proeven voor een plek in de
finale. Het is dus niet verplicht alle drie de selectiewedstrijden mee te rijden. Het meerijden van twee
selectiewedstrijden kan voldoende zijn om in
aanmerking te komen voor een finaleplaats, mits op
beide wedstrijden twee proeven zijn verreden.
Artikel 3. Aanmelding
De aanmelding voor deze competitie kan uitsluitend
via www.mijnknhs.nl, en vóór het verstrijken van
de sluitingsdatum. Bij voorkeur aanmelding voor
alle selectiewedstrijden in één keer en met de
opmerking “Deelname competitie”. Zo is bij een
eventuele wachtlijst goed te zien wie competitiedeelnemer is. Let wel, deelname aan de competitie
is geen vereiste om deel te nemen aan de (selectie)
wedstrijden.
Artikel 4. Wachtlijst
Per wedstrijd geldt dat de wedstrijdorganisatie
deelnemers vóór de sluitingsdatum kan weigeren
indien de rubriek vol zit. Competitiedeelnemers
hebben bij een eventuele wachtlijst voorrang boven
niet-competitiedeelnemers.
Artikel 5. Opmerkingen
Heb je speciale wensen in verband met de
startvolgorde van meerdere paarden, vermeld dit
dan bij de opmerkingen via mijnknhs.nl.

Artikel 8. Finalisten
De beste vier proeven over de drie aangegeven
selectiewedstrijden, tellen mee voor de finale. De
wedstrijdorganisatie houdt hiervan de puntentelling
bij. De punten worden op dezelfde manier gegeven
als de KNHS-Groningen dit voor het Gronings
Kampioenschap doet. Deelnemers die bij de beste
vier van hun klasse horen, krijgen per mail bericht
dat zij zijn geselecteerd om de kür op muziek te
verrijden. Bij de mail krijgen zij tevens meer
informatie, een omroepformulier en het scoreprotocol waar de kür op muziek aan zal moeten
voldoen. Deze zijn gelijk aan de scoreprotocollen
van de KNHS.
Artikel 9. Regeling klasse L en M
De kür op muziek kent voor de klassen L1 en L2,
respectievelijk de klassen M1 en M2, slechts één
kür-klasse; te weten de klassen L en M. Van alle
klassen mogen de beste vier deelnemers over de
twee selectiewedstrijden een kür op muziek rijden.
Voor de klassen L en M betekent dit dat er acht
deelnemers strijden om de titel (vier van elke
klasse). Op het omroepformulier dien je je klasse in
te vullen zodat de jury daar rekening mee kan
houden bij het beoordelen van de kür.

HOOFDSTUK 2. PRIJZEN EN BETALING
Artikel 10. Prijzen selectiewedstrijden
Voor de selectiewedstrijden kunnen deelnemers
voor de eerste plaats €25,00 winnen, voor de
tweede plaats €20,00, voor de derde plaats €15,00,
voor de vierde plaats €10,00 en voor de vijfde
plaats €5,00. Volgens het wedstrijdreglement is de
ex-aequo regeling van toepassing. Gewonnen
prijzen kunnen alleen op de wedstrijddagen
opgehaald worden, daarna vervallen ze aan de
wedstrijdorganisatie.

Artikel 11. Prijzen Finale
De prijzen van de finale worden geleverd door
verschillende sponsoren. Sponsoren kunnen zelf
kiezen wat ze willen aanbieden en aan welke klasse.
De prijzen kunnen dan ook per winnaar en per
klasse verschillen. De gewonnen prijzen worden
omgeroepen en uitgereikt tijdens de prijsuitreiking
te paard.
Artikel 12. Deken
Per klasse zal de winnaar een gesponsorde deken
winnen en volgt er een ereronde op muziek.
Artikel 13. Ereronde op muziek
Bij de ereronde staat te allen tijde de veiligheid
voorop. Bij angst voor ongevallen kan de
organisatie, indien gewenst, de ereronde-muziek
aanpassen in volume of soort (bijvoorbeeld
rustigere muziek voor de ereronde).
Artikel 14. Betaling selectiewedstrijden
De proeven worden per wedstrijd op de wedstrijddag zelf betaald bij het secretariaat. De kosten zijn
per proef €12,50. Bij niet verschijnen of betaling ná
de wedstrijddag, wordt per combinatie 2,50 euro
administratiekosten in rekening gebracht bovenop
het oorspronkelijke inschrijfbedrag. Bij afmelding
na sluitingsdatum dien je nog wel het inschrijfgeld
te betalen conform het Algemeen
Wedstrijdreglement.
Artikel 15. Betaling Finale
De kosten voor de finaleplaats zijn €8,00 en wordt
op de finaledag zelf betaald alvorens de kür op
muziek wordt verreden. Betaling vindt plaats bij het
secretariaat. Bij niet verschijnen of betaling ná de
wedstrijddag, wordt per combinatie 2,50 euro
administratiekosten in rekening gebracht bovenop
het oorspronkelijke inschrijfbedrag.
Artikel 16. Muziek en omroepformulier
Gelijktijdig met de betaling leveren de deelnemers
ook hun muziek in bij het secretariaat en het
ingevulde omroepformulier.
Artikel 17. Informatie
Voor vragen of aanvullende informatie kun je een
mail sturen aan dressuurzeo@gmail.com.
Telefonisch contact is slechts mogelijk na 19:00
uur, een app of sms sturen kan wel altijd.

