ZONDAG 25 februari 2018

FNRS Proeven F5 t/m f20B
Op deze dag wordt er ook een speciale rubriek
voor seniorenruiters gereden, voor deze
ruiters geldt; inschrijven is mogelijk vanaf F3
Bij HCV is het nieuwe FNRS boek dan ook verkrijgbaar! Tevens kun je de app van de FNRS downloaden op je mobiel:
dressuurapp. Zo ben je altijd op de hoogte van de nieuwste proeven.

Algemene bepalingen:1
1. Inschrijving voor deelname aan de F-proeven is alleen mogelijk in overleg met de instructrice.
2. De F-proeven zijn ingedeeld in verschillende rubrieken.
In elke rubriek geeft de jury een puntenbeoordeling.
Bij alle proeven moeten er 210 punten gehaald worden voor een promotiepunt. Bij de F1 en de F2 moet er 1 promotiepunt gehaald
worden om door te gaan naar de volgende proef. Vanaf de F3 t/m de F8 moeten er minimaal 2 promotiepunten (pp) gehaald worden,
deze proeven worden dus minimaal 2 keer verreden. Vanaf de F9 moeten er minimaal 3 promotiepunten (pp) gehaald worden, deze
proeven worden dus minimaal 3 keer verreden
Als je de F2 rijdt, F4 (voor de 2e pp), F6 (voor de 2e pp), de F8 (voor de 2e pp) of de F10 (voor de 3e pp) moet je tevens een theorieexamen doen, en wordt er voor een officieel diploma van de FNRS gereden.
3. Het inschrijfgeld voor de proef bedraagt € 10,00.
Wordt er ingeschreven voor een diplomaproef (alle even-proeven) dan komt er aparte vergoeding voor het diploma bij van € 3,00.
De inschrijfgelden moeten voor de aanvang van de wedstrijd worden voldaan bij het secretariaat.
4. Het dragen van officiële wedstrijdkleding is voor junioren tot 12 jaar niet verplicht. Wel dient gereden te worden in een rijbroek en
rijlaarzen, alsmede een cap. Aangeraden wordt hierbij een zwarte (HCV trui) of donkerblauwe trui en een licht overhemd/blouse te
dragen. Witte handschoenen zijn aan te raden. Lang haar moet in een haarnet, vlecht of paardenstaart gedragen te worden, of onder de
cap weggestoken.
5. Sluitingsdatum: zondag 1 oktober 2017

